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Minden belvárosi építkezés, legyen az bármely városban, egy bizonyos fokú áldo-
zatvállalással is párosul a polgárok részéről. Több korlátozást is kénytelenek elviselni
az építkezés folyamata alatt, ezek közül is talán a legfájóbbak közé sorolhatóak a köz-
lekedési és főleg parkolási korlátozások. Lényegesen több türelemre és megértésre
van szükség a gépkocsivezetők részéről, de a kivételes helyzetre való tekintettel a vá-
rosi rendőrség is tanúsíthatna kissé több megértést a gépkocsivezetőkkel szemben.

A strand nyitva van, minden
egyéb a vendéglátáson múlik

Részletek a 2-3. oldalon

Június 10-én, sok vita és rémhírterjesztés ellenére meg-
nyitotta kapuit a komáromi strand.

Részletek a 7. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Júliusban közel 7 százalékos gázáremelés
Idén már másodszor emelkednek a lakos-
sági gázárak. Jozef Holjenčík, az árszabályo-
zási hivatal (ÚRSO) vezetője sajtótájékozta-
tóján elmondta: a háztartások számára július
20-tól 6,92 százalékkal emelkednek az árak.

Azok a háztartások, melyek csak főzésre
használják a gázt (D1 kategória), 1,9 euróval fi-
zethetnek többet évente. Azoknak a háztartá-
soknak, melyek vízmelegítésre is használják a
gázt (D2 kategória), 34 euróval nőhetnek éves
kiadásaik. A háztartások, melyek fűtenek is a
gázzal (D3 kategória), évi 77 euróval fizetnek
majd többet az emelés után.

A gázművek szerint az emelésre azért van
szükség, mert emelkedett a kőolaj világpiaci
ára, ami a gáz árát is emeli. Rámutattak arra
is, hogy a múltban nem emelhették a gázárat
fokozatosan. (b)

Az államfő
megvétózta
a nyelvtörvényt

Ivan Gašparovič államfő nem írta alá a
parlament által május végén elfoga-
dott kisebbségi nyelvhasználati tör-

vényt. A jogszabályt már két hét múlva
újra megszavazhatja a ház, a vétó megtö-
réséhez 76 szavazat kell. A szlovák köz-
társasági elnök azt javasolja a parlament-
nek, hogy az újratárgyalás során a tör-
vény egészét utasítsa el. Amennyiben a
képviselők megtörik az elnöki vétót, ha-
tályba lép államfői aláírás nélkül is. b

A képviselő-testület legutóbbi ülésén
bejelentette lemondását alpolgármes-
teri posztjáról Ladislav Németh, aki a
továbbiakban képviselőként dolgozik
a testületben.

Folytatás a 2-3. oldalon

Hivatalvezető,
főellenőr és
alpolgármester
nélkül a város

Ógyalla

Egyre nagyobb a
község vonzereje

Több
méltányosságot,
de rendet is
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Engedélyezte a kormány
a kannabisz származékokat

Novembertől Szlovákiában is megjelenhetnének a vadkender ha-
tóanyagú gyógyszerek, de csak szigorú ellenőrzés alatt fogyaszt-
hatnák a betegek. A kormány megszavazta, hogy szabadon le-

hessen használni a gyógyításban a kannabisz származékokat. A gyógy-
szertörvény módosítását a parlamentnek is el kell fogadnia. Európában
egy ilyen orvosság van, a sclerosis multiplex betegségben szenvedők-
nél alkalmazzák görcsoldóként, melyet Spanyolországban, Angliában
és Csehországban regisztrált gyógyszerként tartanak nyilván.

-ga-

Az autóiparnak köszönhetően Szlovákiában a közeljövőben
újabb munkahelyek jöhetnek létre. A fellendülésről három cég,
a Volkswagen Slovakia, a Kia Motors Slovakia és a PSA Peugeot
Citroën gondoskodik.

A Volkswagen autógyár ez év második felétől készül újabb szé-
riagyártásra. Kis családi autóiknak köszönhetően 1500 új munka-
hely létesül, s továbbiak a beszállítói szférában.

A zsolnai KIA autógyár 2012-ben kezdi az új modell gyártását, s
ha a piacon megfelelő lesz a kereslet, akár három műszakban dol-
goznak majd. A beruházásnak köszönhetően a gyár ezer alkalma-
zottat vehet majd fel.

A Kián kívül a PSA Peugeot Citroën is új modell gyártásába kezd.
Szóvivőjük szerint jövő évben kezdik a gyártást, s mintegy ezer al-
kalmazott felvételével számolnak.

-n-

Új munkahelyek
létesülhetnek

Folytatás az 1. oldalról
A komáromi Kossuth tér átépítésére

hosszú évek óta vártak a város lakói.
Amint az építkezés elkezdődött, a vásár-
csarnok előtt legalább száz parkolóhely
megszűnt. Napközben általában 50-60
gépkocsi parkolt a Kossuth téren, így a tér
körüli szűkebb utcák többé-kevésbé gond
nélkül átjárhatóak voltak. Az építkezés
megkezdése után azonban olyan problé-
mák keletkeztek, amelyek ugyan nem
voltak benne semmilyen tervekben, de
varhatóak voltak. Úgy a vásárcsarnok,
mint több Kossuth téri bolt napi bevé-
tele lényegesen csökkent, éppen a par-
kolási lehetőségek leszűkülése miatt. Na-
gyon sok vásárló ugyanis a város szélén
lévő bevásárlóközpontokat helyezi
előnybe, hiszen ott parkolási gondok nin-
csenek. Ez volt az egyik csapás a bolttu-
lajdonosokra. Ettől függetlenül azonban
nekik naponta ki kell nyitniuk boltjukat,
és várni a vásárlókat. Ha időben érkeznek
és szerencséjük is van, a vásárcsarnok
melletti parkolóban találnak helyet gép-
kocsijuknak. Többnyire azonban kényte-
lenek a boltjuk előtti széles járdán elhe-
lyezni gépkocsijukat. És ez számukra a
másik csapás.

Múlt szerdán az érintett utcaszakaszon
jártunk, és néhány boltossal beszélget-
tünk. Egyikük egy kérvényt mutat, ame-
lyet parkolási problémáik megoldásának

érdekében írtak a városvezetéshez. Ezt
kénytelenek voltak meglépni, hiszen töb-
ben közülük már bírságot fizettek a jár-
dán való parkolásért, holott gépkocsijuk-
kal sem a közúti, sem pedig a gyalogos
forgalmat nem veszélyeztették. „Az egyik
városi rendőr arról is kioktatott bennün-
ket, hogy a széles járda nem egész szé-
lességében járda, annak egy része közte-
rület, amelyen parkolni tilos” – mondja el
az egyik boltos. A gond csak az, hogy az
egy darabban leaszfaltozott járda az úttest
szegélyéig húzódik, tehát értelemszerűen
az útszegély határozza meg, mi a járda és
mi az úttest. Ismereteink szerint, a meg-
állni tilos tiltótábla az úttestre vonatkozik,
nem pedig a járdára. Félreértés ne essék,
nem a városi rendőrség rendfenntartási
igyekezetét kívánjuk megtorpedózni, ki-
zárólag a dolgok logikáját keressük az
olyan helyzetben, amely jelenleg a Kos-
suth téren uralkodik. Az olyan jellegű bír-
ságolási eljárás, hogy „amennyiben meg-
egyezünk 20 €, ha nem, akkor 60 €”, nem
is kíván kommentárt. Merthogy, minden
szabálysértésnek – már amennyiben sza-
bálysértés történt –, pontos tarifája van,
tehát az ilyenfajta tárgyalás inkább a bír-
ságolt fél megfélemlítésére szolgál.
Amennyiben a járdán parkoló gépkocsi
ebben a vis major helyzetben senkit nem
gátol a zavartalan közlekedésben, városi
rendőreink talán több megértést is tanú-

Több méltá
de rendet is

Ebből a külföldi gépkocsivezetők nem sokat értenek

Folytatás az 1. oldalról
Döntésével kapcsolatban Zemko Mar-

git polgármester lapunknak elmondta,
sajnálattal vette tudomásul helyettese
döntését. Hatvan napja van arra, hogy
megnevezze új helyettesét, aki minden
bizonnyal a jövőben is főállásban fogja
betölteni a tisztségét. Kinevezésében ez-
úttal is keresni szeretné majd a kon-
szenzust a testülettel.

Ladislav Németh azzal indokolta dön-
tését, hogy a munkakör elvállalásakor

más elképzelései voltak az alpolgármes-
teri munkát illetően. Viszont a gyakorlat-
ban ez másképp valósult meg, elsősor-
ban azért, mert a városnak nincs hivatal-
vezetője és ezt a munkakört is részben
neki kellett átvennie. Vállalkozóként nem
akar négy évig az alpolgáremsteri székben
ülni úgy, hogy nem tudja hatékonyan vé-
gezni munkáját. A mindennapi hivatali
teendőit elaprózta és kevesebbet tudott a
város hosszútávú fejlődési irányának
meghatározásában, valamint a polgár-
mester és a képviselő-testület közti kap-

Hivatalvezető, főellenőr és
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Bővebb tájékoztatást: Munka, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, Tel. 035/2444410, 035/2444412

Állásajánlatok járásunkból

Külföldi állásajánlatok

Bővebb tájékoztatás: Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal,
Komárno, Megye utca 15, (209-es iroda – EURES), Tel. 035/2444304

Munkakör / beosztás / munkaadó Sz. elérhetőség
Tele-marketinges asszisztens, SR, COMPUTE
SLOVENSKO s.r.o. Komárno, Európske nádvorie
20, Český dom. Fényképes életrajzzal lehet sze-
mélyesen jelentkezni a cég székhelyén!

6 0948 200 684

Pincér/nő, SR
HOFFER-FRANTIŠEK HOFFER Komárno 1

Kérvény és életrajz a
terezia@hoffer.sk és a

hoffer@hoffer.sk e-mail címekre

Pénzügyi tanácsadó, SR, KOOPERATÍVA
POISŤOVŇA a.s. VIG, Komárno 4

Életrajz a
holka@koop.sk e-mail

címre
Grafikus, SR, PNEULINE spol. s.r.o. Komárno,
Rokkantnyugdíjasok részére is! 1 0903 888 061

Kalkulátor, értékesítés, SR,
KROMBERG & Schubert s.r.o. Kolárovo
Angol vagy német nyelv ismerete feltétel!

1 035/7846715

Mezőgazdasági munkás, SR, 4 FRUIT spol. s r.o.
Zlatná na Ostrove - Ontopa 3 0650440123

Üzleti képviselő, SR, EXEKÚCIA RBK s.r.o. KN 1 0948392440

Kiszolgáló munkaerő (autómosó), SR
HOFFER s.r.o. Komárno 2

035/7720595, Kérvény és
életrajz a terezia@hoffer.sk és
a hoffer@hoffer.sk címekre

Személygépjármű-értékesítő, SR
HOFFER s.r.o. Komárno 1

035/7720595, Kérvény és
életrajz a terezia@hoffer.sk és
a hoffer@hoffer.sk címekre

Gépjármű-értékesítő, SR,
EUROTRADE TRUCK s.r.o. Komárno 1 0918/187823

ORANGE szolgáltatások értékesítője, SR
ŠEKO SHOP, Komárno 1 0905 499 448, Életrajz a lydiase-

benova@gmail.com címre.
Varrónő (nem kitanult is - betanítási lehetőség)
KOM-POLSTER s.r.o., Komárno, Nová Stráž 50 035/7852043

Varrónő – szabász, SR, HODOTEX s.r.o. KN 5 0915 069 526

Minőségspecialista, SR, KROMBERG & Schubert
s.r.o. Kolárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 3 035/784 6715

Speditőr, SR, FHTM-SPED s.r.o. Komárno 1
Szlovák és magyar nyelvű
életrajz a fhtmsped.fin@
gmail.com e-mail címre

Technikus, SR, KROMBERG & Schubert s.r.o. Ko-
lárovo, Angol nyelv ismerete feltétel! 10 035/7846 715

Traktorista, SR, BALSEED spol. s r.o.
Kameničná-Balvany 5 035/7771864

Traktorista- mezőgazdaságigép-javító, SR
Ondrej Židek, Marcelová 1 0905 621 286

Csapos, SR, Mária Szabóová, Čalovec 1 0905 259 064, 0949 442 456

Gazdasági részleg-vezető, SR, HOGARD s.r.o. KN 1 Életrajz a hogard5
@gmail.com címre.

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR,
Ivan Vajai – CLAUDIA TRANS Kolárovo 3 0905457501

Tehergépjármű-vezető, SR, TEMAR s.r.o., Hurbanovo 1 0908243920

Tehergépjármű-vezető (nemzetközi), SR, Jozef
Máriási-MAJO TRANS, Komárno-Nová Stráž 2 0905908954,

035/7782381

Nevelő/nő, SR, DETSKÝ DOMOV KN 1 035/243 3012

Egészségügyi nővér, SR, FORLIFE n.o. KN 3
Kérvény és életrajz
postán: Komárno,

Mederčská 39 címre
Egészségügyi nővér, SR, DETSKÝ DOMOV KN 1 035/2433012

Konyhai kisegítő alkalmazott
Németország 2 Jelentkezni a munkaadónál a

0049 711 780 17 56-os számon.

Háztartási kisegítő alkalmazott
Németország 2

Életrajz az info@wirkner-zei-
tarbeit.demailto:vojtech.mar

kovics@aquadanubius.sk
Segédmunkaerő a farmon
Norvégia 1 Angol nyelvű életrajz az alena.ha-

zasova@upsvar.sk. címre.

Segédraktáros
Németország 50

Német nyelvű életrajz a
vertrieb@crew-personalloe-

sungen.del címre.
Szakács
Németország 4 Német nyelvű életrajz a:

jan.gerat@upsvar.sk címre.
Karosszérialakatos
Németország 3

Német nyelvű életrajz és
kérvény a k.wolff@proto-
master. com e-mail címre.

Tehergépjármű-vezető, (C,E)
Németország 5

Német nyelvű életrajz és
kérvény a pactagmbhwt@
tonline.de e-mail címre.

Építész
Svájc 30 Német nyelvű életrajz a

alzbeta.spisiakova@upsvar.sk

Hegesztő
Finnország 200 Angol nyelvű életrajz a

jana.dolna@upsvar.sk címre

síthatnának az egyébként is lemenő ágon
mozgó vállalkozók iránt. „Annyi a napi bevé-
telem, amennyit bedobok a parkolóautoma-
tába a vásárcsarnok mellett” – mondja az
egyik boltos. És ez a ténymegállapítás magá-
ért beszél.

Az ügyben megkerestük Novák Béla alpol-
gármestert, aki a következőket mondta el la-
punknak: „Maga a Kossuth tér is része a bel-
városnak, tehát oda is vonatkoznak a belvá-
rosi parkolási szabályok. A város polgármes-
tere sokak örömére januártól megtiltotta a ke-
rékbilincsek használatát, ezáltal sokan
tévesen úgy gondolják, hogy parkolási díjat
sem kell fizetniük. Az első félévben mintegy
20 ezer €-s kiesése volt a városi kasszának, ép-
pen az említett ok miatt. Azt is tudni kell,
hogy a belvárosban csak és kizárólag a kijelölt
parkolóhelyeken lehet parkolni, tehát sem-
miképpen a járdán, még ha arra adottak is a
lehetőségek annak szélességét illetően. Mind-
azonáltal úgy gondolom, hogy a Kossuth té-
ren az építkezés ideje alatt némi méltányos-
ságot kellene gyakorolniuk rendőreinknek,
erről éppen tárgyalunk a városi rendőrség pa-
rancsnokával. Ez persze nem jelenti azt, hogy
szabad teret biztosítunk a káosznak, valóban
csak a közúti és gyalogosforgalmat nem gá-
toló esetekben leszünk elnézőek. Az állami
rendőrséggel is tárgyalunk, szeretnénk, ha a
körforgalom felőli utcában feloldanának né-
hány tilalmat, amivel szintén megoldható

lenne néhány parkolóhely ideiglenes kiala-
kítása” – mondta el az alpolgármester.

A másik nagy probléma ebben a térségben
maga, a talán már Európa-szerte elhíresült
Kossuth téri körforgalom. Annak is az a része,
amely Magyarország felől fogadja az érkező
gépkocsikat. Egyszer már erre a problémára
felhívtuk a figyelmet, akkor az illetékesek
meg is tették a kellő lépéseket. Úgy látszik
azonban, ez sem elég. Alig öt perc leforgása
alatt, három eltévedt gépkocsit számoltunk
meg. Egy pozsonyi, egy zólyomi és egy – bár-
mennyire furcsa – komáromi jelzésű, ám bi-
zonyára nem komáromi gépkocsit „dobott
ki” a sáv az egyirányú utcába, holott ketten
Pozsony felé, egyikük pedig Érsekújvár felé
szeretett volna továbbhaladni. Ha a jelenlegi,
kissé káoszos helyzetben ez egy kamionnal
történik meg, a vásárcsarnok körüli utcák-
ban szinte megoldhatatlan közlekedési dugó
alakulhat ki. Eddig az ilyen helyzetek megol-
dására ugyan heves káromkodás közepette,
de mégis ott volt a Kossuth tér, most ilyen le-
hetőség nincs. Az úttestre ugyan felfestették
a BA és NR megjelöléseket, de a külföldi gép-
kocsivezetőknek ez semmit nem mond. A
Kossuth térre vezető letérő sáv „Nám. Kos-
sutha” megjelölése pedig egyáltalán. Talán a
„Centrum” nemzetközileg is ismert megjelö-
lés hasznosabb lenne.

Böröczky József
A szerző felvételei

nyosságot,

Hely éppen volna, de a belvárosi parkolási szabályzat tiltja

alpolgármester nélkül a város
csolattartás erősítésében részt
venni.

Mint ismeretes, objektív
okok miatt nincs hivatalveze-
tője, alpolgármestere, főellen-
őre a városnak. A tizenegy
tagú képviselő-testület össze-
tételét ismerve (négy MKP-s,
két smeres, egy hidas és négy
független képviselő) nehéz
megjósolni, mikor fogják a vá-
ros szekerét egy irányban
húzni. (miriák)



Negyvennyolcadik alkalom-
mal rendezték meg a Komá-
romi Jókai Napokat. Az ese-
ménysorozat a város, a Ko-
máromi Jókai Napok Alapít-
vány és a Városi Művelődési
Központ közös szervezésé-
ben került lebonyolításra.

A Jókai Napok ünnepélyes
megnyitóját a Tiszti Pavilon
dísztermében tartották, ahol
közel százan jelentek meg és
hallgathatták Karinthy Fri-
gyes: Találkozás egy fiatalem-
berrel című művét Ölvecky
András és Szurcsík Ádám tol-
mácsolásában. Ezután az ér-
deklődők megtekinthették az
őrsújfalui ÉS?! Színház Halni
jó című gonosz bohózatát. Ez-
után következett a hetényi
CALIX Színpad, ugyancsak
kamara jelleggel a Kapu előtt
című dokumentarista drámá-
jával, melyet a népszerű szí-
nész, Gál Tamás álmodott
színpadra. A szerdai napon
először a királyhelmeci KÁ-
OSZ Diákszínpad lépett fel.
egy komoly hangvételű da-
rabbal, méghozzá Márai Sán-
dor lírai összeállításával, mely
a Tabló címet viselte. A da-
rabnál a zeneválasztás és a
mozgás kifejezőereje párosult.
A délutáni programban a ga-
lántai TSÍZIÓ Diákszínpad lé-
pett a VMK deszkáira, a Holt
költők társasága című szín-
művet vitték színpadra. A di-
ákokról szóló darabban éle-
sen, kontrasztosan mutatták
be, hogy egy hagyománytisz-
telő iskolában hogyan szaba-
dul el a lázadás szelleme, és a
diákok megpróbálnak kitörni
a korlátaik közül. Szerda este
a nézők a losonci Kármán Jó-
zsef Színház előadásában néz-
hették végig Canev: Johanna
második halála című tragiko-
médiáját. A francia népi le-
genda alapján íródott színmű
előadása nem volt „könnyű
dió“ a társulat számára.

A harmadik fesztiválnapon
délelőtt mutatkoztak be a fü-
leki APROPÓ Kisszínpad tag-
jai. Egy szerkesztett játékot vo-
nultattak fel Jó palócok cím-
mel. Igazi, vérbeli előadást lát-
hattunk. Ebéd után a pere-
diek is sorra kerültek. A Jókai
Napok legifjabb színjátszó-
köre 2010 szeptemberében
alakult, tehát még nincsenek
egy évesek sem. A színjátszás
csecsemőkorú előadói Gol-
dini művét, a Nyaralásmániát
adták elő. Nagyon is mai
hangvételű, ideális darabvá-
lasztásról tettek tanúbizony-
ságot. Tele hétköznapi hiszté-
riákkal, féltékenységi jelene-

tekkel, banális problémákkal.
Egy fő téma körül forgott az
egész produkció: vajon me-
gyünk-e nyaralni, és hová és
kivel?

A bábosok is képviseltették
magukat a fesztiválon. A ga-
lántai Kodály Zoltán Gimná-
zium Bábcsoportja Akasztófa
–Énekek címmel rendhagyó
verses jeleneteket mutatott
be kocsmai közegben.

Csütörtök este a füleki
Zsákszínház előadása került
sorra, a Találkozás című pro-
dukciójuk abszurd elemek so-
rozatát vonultatta fel. Fikciós

történeteik tették „nézőta-
pasztóvá” a művet. A pénteki
program nyitó előadása a ko-
máromi GIMISZ Diákszínpad
Brahms és a macskák című
színjátéka volt. Macskanyávo-
gás és komolyzene... Titokza-
tos telefonhívás és rejtett ka-
mera... Leonardo DiCaprio és
Kossuth Lajos. Pszichodráma
és igaz szerelem. Ezek között
lavírozott 15 tehetséges fiatal,
akik közül kitűnt Szurcsík

Ádám ígéretes alakítása. A da-
rabot Csengel Mónika ren-
dezte. A fesztiválrajongók örö-
mére ismét itt volt a duna-
szerdahelyi Novus Ortus Di-
ákszínpad, akik Rebello: Sze-
retet, de sürgősen című
drámáját vitték színpadra. A
komáromiak Alternativ Szín-
pada egy merész húzásra vál-
lalkozott. Megálmodták Ta-
rantino: Kutyaszorítóban
című filmreplikáját. A 7-tagú
szereplőgárda valójában
együtt rendezte és álmodta a
művet. A fesztivál utolsó elő-
adása a nagymegyerieknek

jutott. A Poloska Színpad Neil
Simon: Furcsa párját hozta el
Komáromba. Az idén 30. évét
ünneplő csoport, mely régóta
állandó résztvevője a Jókai
Napoknak, ismét bizonyított.
Végezetül a fesztivál záróak-
kordjaként a résztvevők meg-
koszorúzták Jókai Mór szob-
rát, este pedig kiosztották a
megérdemelt díjakat.

Kép és szöveg: -pint-
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0911 822 501

Város
2 €NON-STOP

www. HORMI .sk

AKCIA ! 15 eur
Vysokokvalitná pracovná obuv
celokožená s ocelovou špicou a planžetou

Predaj ochranných pracovných pomôcok
Vážsky most 38, Komárno
(Areál stráženého parkoviska )
kontakt: 0905 327 273

... a sikeres gépkocsivásárláshoz vezető út!

Komplex megoldás
• gépkocsik finanszírozása : újaké és használtaké,

személyautóké és teherautóké • Nem kérünk balesetbiztosítást.
A gépkocsikat használatuk idejétől függetlenül finanszírozzuk

• minimális finanszírozási összeg már 1 300 eurótól, maximális
összeg meghatározása nélkül • A törlesztés ideje az ügyfél

döntése szerint 6-72 hónap • Akontáció már 20 %-tól
• A kidolgozási illetéket beszámítjuk a törlesztés összegébe

• A hitelszerződés elintézése megvárásra a gépkocsi eladójánál

Egyhetes színházi fesztivál
– nem engedtek a 48-ból

A füleki APROPó

Az ÉS?! színház

A 48.Jókai Napok díjai
Fődíj: a füleki APROPÓ Kisszínpad
Megosztott fesztiváldíj: az őrsújfalusi ÉS?! Színház, a füleki
Zsákszínház, a losonci Kármán József Színház, a pozsonyi HomoDram
Nívódíj – diákszínjátszóegyüttes: a komáromi GIMISZ Diákszínpad
Ferenczy Anna - díj: Zsapka Krisztina – komáromi GIMISZ Diákszínpad
Gergely József – díj: Csengel Mónika – komáromi Gimisz Diákszínpad
Csémy Éva- díj: pozsonyi HomoDram
„Ugródeszka –díj: a hetényi Calix színpad
A legjobb női alakítás: Bódi Andrea – füleki Zsákszínház
A legjobb női mellékszereplő: Várady Nelli – őrsújfalusi ÉS?! Színház
A legjobb férfialakítás: Panyi Béla – őrsújfalusi ÉS?! Színház
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Csallóközaranyoson végighaladva,
észrevehető, hogy a község köz-
pontjában szorgos felújításba kezd-
tek, ezért lapunk megkereste a
Centrál, n.o. igazgatónőjét, Frustaci
Kádár Andreát, aki elmondta, mi is
épül a régi óvoda helyén.

„Még 2009-ben jött az alapgondo-
lat, hogy ebben a kisközségben egy
nyugdíjasotthont kéne létrehozni. Ez-
zel egy időben a falu pályázatot írt ki
a régi óvoda megvásárlására, meg-
néztük a területet és elképzeléseink
életre keltek ezen a helyen. Az épület
a falu központjában található, kelle-
mes környezetben, és a szolgáltatá-

sok is közel helyezkednek el (posta,
bevásárlóközpont, autóbuszmegálló,
orvosi rendelő). Mára az elképzelé-
sekből már valóság lett, így elmond-
hatjuk, hogy az idősek otthona ősz tá-
jékán megnyitja kapuit.

Az intézményt három típusú ellá-
tásra osztották fel.

A klasszikus nyugdíjasotthon be-
fogadó kapacitása 54 fő lesz. Itt az
idősek teljes ellátásban részesülnek
és nyugodt, csendes környezetben
tölthetik el napjaikat. Egy nyugdíjas-
otthon nem csupán a biztonság és
az egészségügyi kontroll miatt fon-
tos, sokan azt részesítik előnyben,
hogy nem kell magányosan leélni

hátralévő életüket, hanem közösség-
ben lehetnek hasonló korú társakkal
körülvéve.

Kiemelt fontossággal bír a speciális
részleg, amely Alzheimer-kórban, Par-
kinson-kórban és egyéb demenciában,
valamint sclerosis multiplexben szen-
vedő idősek számára jött létre. Ennek a
részlegnek a kapacitása is 54 férőhely.

A harmadik típusú ellátás, a bent-
lakásos egészségügyi gondozást fog-
lalja magában. Ennek a részlegnek
az érdekessége, hogy járásunkban
még ilyen létesítmény nem műkö-
dik. Feladata olyan felnőttkorú sze-
mélyek gondozása, akik nem tudják
ellátni magukat és házi ápolásuk
nem megoldható. Ezen az osztályon

maximum 12 hónap az itt tartózko-
dási idő, mely alatt rehabilitációs ke-
zeléseken vesznek részt a páciensek.

Az intézményben szakképzett sze-
mélyzet áll a kliensek rendelkezé-
sére, akik nemcsak szakmai tudá-
sukkal, hanem emberséges hozzáál-
lásukkal is igyekeznek az idősek min-
dennapjait boldoggá tenni.“

Az igazagatónő elmondta, hogy
minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak, valamint felvilágosítást adnak
Csallóközaranyoson a 258-as ház-
szám alatt, továbbá a 035/778 1041,
0917 989 131 –es telefonszámon,
web: www.domovpredochodcov.sk,
e-mail: info@domovdochodcov.sk.

-ssy-

Nyugdíjasotthon komplex szolgáltatásokkal

A 735 lakosú község a Duna és a
Zsitva folyók összefolyásánál terül
ez, s ez a mai napig meghatározza
sorsát és fejlődését. A mezőgazda-
sági jellegű település a jelenben, s
főleg a jövőben az idegenforgalom
területén is sikeres lehet.

Lubomír Púchovský polgármester
az új képviselő-testülettel közösen to-
vább folytatják az elmúlt négy évben
megkezdett sikeres munkát. A kor-
mány által lefaragott költségvetés el-
lenére kevés község dicsekedhet az-
zal, hogy átmeneti hitel felvétele nél-
kül tudta biztosítani az intézmények
zavartalan működését. Az elmúlt évet
23 ezer euró plusszal zárták. A 2011-es
évre elfogadott költségvetésből (244
ezer euró) biztosítják az intézmények
zavartalan működését, és 1500 eurós
támogatásban tudták részesíteni a fa-
luban működő társadalmi szervezete-
ket. A sportot ezen kívül a polgár-
mester saját költségvetéséből is támo-
gatja.

„Az Európai Strukturális Alapból
nyert pályázat segítségével új busz-
megállókat építettünk és mikrohul-
lámú hangszórókat szereltünk fel. A
pályázatban szerepel még egy multi-
funkciós sportpálya (100 ezer euró ér-
tékben) kialakítása az orvosi rendelő

udvarában. A 274 ezer eurós pályázat-
ból még a szolgáltatások háza komp-
lett átépítésére kerül sor, ebben kap
helyet a nyugdíjas napközi, ifjúsági
klub, valamint az épület tetőterének
beépítésével egy internetes helyiséget
hozunk létre. Sikerült a közlekedés-
biztonsági pályázat kidolgozása és
megvalósítása – ennek keretén belül
új gyalogos-átkelőhelyeket hoztunk
létre, tükrös táblákat állíttunk fel.
Megoldódott a labdarúgó-pálya öntö-
zése, az öltözők felújítása, a temető és
a közterületek karbantartása. Az alap-
iskola és az óvoda új hintákat kapott,
továbbá pihenőparkot alakítottak ki a
pincesoron. A Zsitvatoroki emlékmű-
vet tájékoztató táblával láttuk el, és a
környékére új padokat helyeztük. Az
elmúlt év szeptemberében elkezdtük
egy 14 lakásos bérház építését 700 ezer
euró értékben. Az egy-, két-, három-
szobás lakások átadási határideje ok-
tóber, reméljük, hogy a családok már
itt tölthetik a karácsonyi ünnepeket. A
mai nappal (június 9.) sikerült befe-
jezni a „Tisztább Duna mentéért“ c.
projektet, amellyel 75 tonna hulladék
likvidálását tudtuk elvégezni, s ezáltal
a Duna-partot élhetőbbé, szebbé tesz-
szük. A 22 600 euró értékű projektbe
206 ember kapcsolódott be községün-
ben és 5 km-es sávban megtisztítottuk
a partot. Ezúton szeretném megkö-

szönni a község lakosainak azt az ösz-
szefogást, amit a tisztításnál tanúsí-
tottak. A projektnek köszönhetően
kerti bútort (padok, asztalok), tájékoz-
tató táblákat, szeméttárolókat fogunk
majd a Duna-partra kirakni. Külön
öröm, hogy sikerül megvalósítani a
kerékpárutat Komárom és Karva kö-
zött, amely keresztülhalad a falunkon
is“ – nyilatkozta a polgármester.

A közeljövő terveiről elmondta, pá-
lyázati pénzből szeretnék a községben
lévő oktatási intézmények, a kultúr-
ház és a községi hivatal hőszigetelését
elvégezni, ezáltal 40 százalékos ener-
gia-megtakarítást érhetünk el. A kul-
túrháztól a temetőig új járdákat sze-

retnének megépíteni, valamint egy
parkolót létrehozni a temető előtt. Du-
namoccsal és Virttel közösen nyújtot-
ták be a szennyvízcsatorna-hálózat ki-
építésére a pályázatot. Természetesen
a kisebb-nagyobb javításokat a közé-
pületeinken folyamatosan, igény sze-
rint végzik.

A problémák közt a polgármester el-
sőként említette a Komárom–Karva–
Párkány kerékpárutat, mivel a Szlovák
Útkarbantartó Vállalat nem engedé-
lyezte a falun átvezető főúton az egy
méter széles kerékpárút kijelölését. Va-
lamint, hogy a Duna-partot egyre job-
ban kimossa a folyó vize, így sok he-
lyütt leszakadozik, s veszélyessé válhat.
Nagyon sok gondot okoz a topolyafák
virágzása is, mivel egyre többen allergi-
ásak a virágjára. Szeretnék elérni, hogy
cserével (másfajta fák telepítése) sike-
rülne ezeket a fákat kivágatni. A mező-
gazdasági szövetkezet egykori pincéjét
is át akarják építeni, és a környékét ide-
genforgalmi célokra kihasználni.

A településen átutazók nem tudják
nem észrevenni, hogy egyre több fel-
újítással, átépítéssel, új létesítmé-
nyekkel gazdagodik a falu, ami a köz-
ség jövője szempontjából nem elha-
nyagolható tényező. Azt bizonyítja,
hogy egyre nagyobb a település von-
zereje. Miriák Ferenc

A szerző felvétele

Egyre nagyobb a község vonzereje

Az elmúlt év szeptemberében kezd-
ték el a 14 lakásos bérház építését 700
ezer euró értékben

Dunaradvány
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Immár tizenhatodik alka-
lommal kerül sor az Orszá-
gos Pünkösdi Ünnepségre
Martoson a Feszty Árpád
Művelődési Parkban.

A kétnapos rendezvény
pénteken a Betyárok báljával
indult, amelyre szigorúan
csak népviseletben érkezhet-
tek a résztvevők. A bálban
megválasztották a legbetyá-
rabb menyecskét, a legszeb-
ben táncoló betyárt, és díjaz-
ták a legszebb betyárvisele-
tet (asszony, ember viseletét)
is.

Szombaton egész napos
népművészeti kirakodóvásár
és koncertek várták az érdek-
lődőket. Az elmaradhatatlan
gulyásfőző verseny után az Ár-
gyélus zenekar koncertje kö-
vetkezett, majd a kiskunfél-
egyházi Langaléta Garabonci-
ások „Pünkösdi komédiák"

gólyalábas előadását tekint-
hették meg a látogatók. Kora
délutántól több hazai és ma-
gyarországi együttes is fellé-
pett a Feszty parkban. Így
meghallgathatták az érdeklő-

dők a biatorbágyi Sóvirág
együttest, a farnadi Nádas
együttest, az ógyallai Bellő
Konkoly-Thege együttest, a
Fergeteg és a lévai Gara menti
néptáncegyüttest. A Felvidé-
ken is jól ismert budapesti Is-

merős Arcok koncertje után
közös istentisztelet és pün-
kösdi gálakoncert következett,
majd a komáromi Feszty
együttes, a pozsonyi Szőttes
és a jászberényi Jászság népi

együttes tagjai is bemutat-
koztak.

Pünkösdi gyertyástánc és
tűzijáték zárta a tizenhatodik
Országos Pünkösdi Ünnepsé-
get. (miriák)

A szerző felvételei

A Tűzvirág Nemzetközi Zo-
máncművészeti Seregszemlét
idén az Igaz mesék tematiká-
ban hirdették meg. A felhí-
vásra több mint hetven alkotó
mintegy kétszáz alkotással je-
lentkezett. A legjobbakat ka-
talógusba foglalták és a kul-

túrházban állítot-
ták ki. Idén új-
donság volt a kép-
zőművészeti sza-
b a d i s k o l a ,
amelyre a viseg-
rádi négyek orszá-
gaiból 5-5 tehetsé-
ges diákot hívtak
meg. Ők együtt
dolgoztak a mű-
vészekkel és érde-

kes előadásokon vettek részt.
Rendkívül gazdag volt a

rendezvény kulturális prog-
ramja is. A program első hét-
végéjén mutatkoztak be Kis-
kőrös testvértelepülés kultúr-
csoportjai. A rendezvény el-
sődleges célja idén is az volt,

hogy a szlovákiai magyar ki-
sebbséghez hasonló helyzet-
ben, anyanemzetétől elsza-
kadva élő kisebbségek kultú-
ráját megismertesse, népsze-
rűsítse. Két évvel ezelőtt a
sváb, tavaly a bunyevác ki-
sebbség kapott meghívást az
eseményre, idén a szlovák ki-
sebbséget invitálták Nasz-
vadra.

A kézművesség és a kiállí-
tások mellett a zene is külö-
nösen nagy hangsúlyt kapott.
Esténként a legkülönbözőbb
zenei stílusú koncertek vár-
ták a látogatókat.

A harmadik évfolyam is-
mét bizonyította, Naszvadon
minden adott egy ilyen szín-
vonalas rendezvény megvaló-
sítához és hosszú távon való
meghonosításához is.

S úgy tűnik, épülni kezd a
rendezvény egy másik alap-
pillére is, mégpedig a máso-
dik alkalommal párhuzamo-
san meghirdetett és megren-
dezett képzőművészeti szim-
pózium. Elmondható, hogy ez
iránt is meglepően nagy volt
az érdeklődés: a rendezvény
tíz napján át mintegy hetve-
nöt képzőművész töltött el
hosszabb-rövidebb időt az al-
kotótáborban, Szlovákiából,
Magyarországról, Csehország-
ból, Lengyelországból és
Ausztriából.

Miriák Ferenc
A szerző felvétele

Tűzvirág - Művészetek Hete
harmadik alkalommal

Országos Pünkösdi Ünnepség

Táncbemutató – élő zenére

Martos

Rendkívül gazdag programokkal és több újdonsággal várták
a látogatókat a 10 napon át zajló rendezvénysorozaton. Há-
rom évvel ezelőtt nemzetközi zománcművészeti se-
regszemlével és zenei tehetségkutató fesztivállal indultak,
amelyhez tavaly képzőművészeti szimpózium társult, idén
pedig képzőművészeti szabadiskolával, valamint kézműve-
sek nemzetközi vásárával egészült ki.

Naszvad

E szép ünnep alkalmából köszön-
tik: szülei, nagyszülei, a kereszt-

apák, Erika és az egész rokonság.

Jakab Adrienn
Csallóközaranyoson.

„Születésnapodon nem kívánunk egyebet,
csendes lépteid kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon.
Szívünk szeret, ezt ne feledd,
S legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“

Június 11-én ünnepelte 10. születésnapját

„Öt gyertyaszál ég a tortád tetején,
Angyalok szárnyalnak lelked legmélyén,
Boldogság lepi el kicsi arcodat,
Szeretet tölti be most a napodat.”
Június 19-én ünnepelte 5. születésnapját

Szívből köszöntjük:
keresztanyu és Benő.

Molnár Lacika
Komáromban.

„Születésnapodon kívánok Neked sok szépet,
Legyen vidám, derűs számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon!“

Június 23-án ünnepli 15. születésnapját
és június 29-én névnapját drága fiunk

Híreš Péter Nemesócsán.
E szép nap alkalmából sok boldogságot,

erőt, egészséget kívánunk:
anya, apa, és kisöcséd Ákos.

Egy éve, hogy itt vagy velünk,
Azóta szép minden napunk.
Szemed fénye csillog, ragyog.
Hisz a napokban volt a Te szülinapod.
Legyél boldog és mindig vidám,
Ezt kívánjuk Neked, Amika.
Június 4-én ünnepelte 1. születésnapját

Németh Amanda Szentpéteren és Marcelházán.
Szívből köszöntik: anya, apa, nővéred Abigél Mária, ke-
resztszüleid Zoli, Brigi és Brigi és a kis Zolika, kereszt-
anyád Timi, a marcelházi nagyszülők és a szentpéteri Feri
papa. A jókívánsághoz csatlakoznak unokatestvéreid.
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Újra a nagymegyeri
kamarakórus lett a legjobb

Mezei Tibor országos csúcsot javítva lett első a Németor-
szágban megrendezett veterán Európa-bajnokságon. A
nagymegyeri súlyemelőnek ez már a harmadik arany-

érme volt, amit a kontinensviadalokon sikerült szereznie. Rajta
kívül még további három nagymegyeri veterán vett részt a Heins-
heimban május 31. és június 5. között lezajlott versenyen, ők sem
távoztak érem nélkül, egy-egy bronz jutott nekik. Így a szlovák szí-
nekben induló mind a négy nagymegyeri súlyemelő éremmel
térhetett vissza a Csallóközbe. Mezei összetettben elért szlovák re-
kordján kívül Patasi Oszkár is csúcsemelést mutatott be, lökés-
ben és összetettben is országos csúcsot állított fel a veteránok kö-
zött. A nagymegyeri különítmény eredményei - III. korcso-
port/+105 kg-os súlycsoport: 1. Mezei Tibor, szakítás 133 kg, lö-
kés 150 kg, összetett 283 kg, III./105 kg: 3. Szabó Ferenc, 112 kg
+ 140 kg = 252 kg, IV/105 kg: 3. Lénárt Rudolf, 95 kg + 128 kg = 223 kg, IV/85 kg: 3. Patasi Oszkár,
105 kg + 132 kg = 237 kg. K.Z.

Immár 15. alkalommal adtak egymásnak randevút a régi autók
szerelmesei az „500 szlovákiai kilométer“ elnevezésű nem-
zetközi veterán rali rendezvényen. A június 8-12. között zajló

esemény tegnapi, nagymegyerire keresztelt első szakasza a Csal-
lóköz több települését is érintette, nagy örömet szerezve ezzel az
oldtimer autók felvonulására kíváncsi nézőknek is. A veterán au-
tók Pozsonyból indultak, az út a Duna töltésén vezetett, Medve
érintésével érkeztek meg a nagymegyeri termálfürdő előtt talál-
ható sétányra, ahol az érdeklődők megcsodálhatták ezeket a ma-
tuzsálemi korú gépeket. A műsorfüzet szerint a legöregebb egy
1904-ben gyártott Renault VI (a) volt, de nagy tetszést váltott ki az

1906-os évjáratú Dora Elektromobil is. Ez utóbbit a verseny résztvevőit köszöntő nagymegyeri polgár-
mester, Néveri Sándor is kipróbálhatta, a fiákerre emlékeztető fakerekűvel „száguldozott” a sétányon.
Az ebédet és pihenőt követően Szilas – Ekecs – Alistál – Csilizpatas – Bős – somorjai Kormorán – So-
morja – Dénesd - Csölle volt az útvonal a Csallóközben. A veteránok az esti órákban érkeztek vissza
Pozsonyba. Kovács Zoltán , fotó: a szerző

Az Orsovics Yvette karnagy vezette nagymegyeri
Janiga József Művészeti Alapiskola Leánykara több
díjat is megnyert a május 28-án Galántán lezajlott
Szlovákiai Magyar Énekkarok Országos Minősítő
Versenyén.

A háromévente megrendezésre kerülő versenyen a
nagymegyeriek aranykoszorús minősítést kaptak és a
zsűri dicséretével lettek első helyezettek. Övék lett a
Liszt-mű legjobb tolmácsolásáért járó különdíj, vala-
mint a XV. Kodály Napok kórusversenyén legmaga-
sabb pontszámot elérő kórus különdíja is, a száz meg-
szerezhető pontból 97-et kaptak. Ezen kívül karnagyi
különdíjban részesítették Orsovics Yvettet. Az 1998-
ban alakult leánykar másodszor szerepelt ezen a meg-
mérettetésen, három évvel ezelőtt is aranykoszorúsok
és a kórusverseny nagydíjasai lettek. A mostani ver-
senyen a következő öt kórusdalt adták elő: Bárdos La-
jos - Cantemus!, Viadana - Exultate justi, Liszt Ferenc
- Áradj tiszta napsugár, Peter Cón - Gaudeamus iu-
ventus, Kodály Zoltán - Vejnemöjnen muzsikál. A
másik nagymegyeri kórus, a Bárdos Lajos Vegyes Kar
ezüstkoszorús minősítést kapott. Remek teljesítményt
nyújtottak a komáromi Concordia Vegyes Kar tagjai is:
másodikként végeztek aranykoszorús minősítéssel
és a zsűri dicséretével, ők kapták a Kodály Zoltán
művének legjobb tolmácsolásáért járó különdíjat, Stu-
bendek István pedig kiváló teljesítményért járó kar-
nagyi különdíjat kapott. A huszonegy kórust felvo-
nultató seregszemlén a galántai Kodály Zoltán Da-
loskör lett a harmadik. Az első három helyezett a bu-
dapesti Művészetek Palotájának különdíját is el-
nyerte: egy fellépési lehetőséget ebben a
magyarországi kulturális intézményben 2012. április
22-én. -kozo-

Eb-arany a nagymegyeri súlyemelésnek

Oldtimerek száguldoztak a Csallóközben

Az Európa-
bajnok
Mezei Tibor
(egy korábbi
versenyén)

Június 10-én, sok vita és rémhírterjesztés elle-
nére megnyitotta kapuit a komáromi strand. A
látogatók teljes körű ellátásáról és a fürdőzés
melletti egyéb szórakozásáról nagy részben
Kneizel Richárd, a jelenleg Svájcban élő komá-
romi vállalkozó gondoskodik. A megannyi
gasztronómiai és italkülönlegesség mellett, a
világ legkeresettebb fagylaltját is kínálja a lá-
togatóknak, akik egyre többen „merészkednek
ki” az annyit vitatott komáromi strandra.

Kneizel Richárd, aki éppen a kiszolgálás mi-
nőségét és az általa üzemeltetett egységek mű-
ködését ellenőrizte, néhány mondattal összegezte
a szolgáltatásokat, amelyekkel várja vendégeit.
„Megnyitottuk a minden igényt kielégítő bárun-
kat, amely a strand halljából, de a medencék fe-

lől is megközelíthető. A terasz kijáratánál recep-
ciót nyitottunk, hogy a báron keresztül senki ne
tudjon belépőjegy nélkül a strandra bejutni, ezzel
is garanciát nyújtva a strand vezetésének a korrekt
együttműködésre. A hall felől, ugyanis belépőjegy
nélkül látogatható a bár és a hozzá tartozó terasz.
Bárunkban, amely minden nap éjfélig tart nyitva,
nagyon kellemes környezetben a legkiválóbb bo-
rokat, minőségi svájci fagylaltot, koktélokat és
egyéb kiváló italokat kínálunk kedves vendége-
inknek. A délutáni óráktól a bár teraszán grille-
zünk, ami már most nagy népszerűségnek kezd
örvendeni. Felújítottuk és kibővítettük a strand
vár felőli gasztronómiai részét, amely egy 120 fé-
rőhelyes terasszal is bővült. A teraszon délelőtt 10
órától az esti órákig egyéb gasztronómiai ínyenc-
ségek mellett, kiváló grillezett ételek is kapha-

A strand nyitva van, minden egyéb
a vendéglátáson múlik

Hirdetés

tók. Mindez hozzáférhető, nagyon korrekt árakon.
Úgy gondolom, hogy a komáromi strand működése
mindnyájunk közös érdeke. Minél többen látogat-
nak ki, annál gyorsabb lesz Komárom egykori büsz-
keségének a felépülése. Ezért is kérem a polgárokat,
hogy vegyék fontolóra látogatásukat a komáromi
strandon, s egészen biztos vagyok abban, hogy nem
fogják megbánni. Egyik jelszavam, hogy a bírálat
nemcsak megerősít, de előbbre is viszi munkánkat.
Észrevételeiket az aqua.lounge@kneizel.com mail
címre várjuk, valamennyi észrevétellel foglalkozni fo-
gunk” – mondta el Kneizel Richárd. -r-
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13.00 kakasok átvétele, helyszín elfoglalása,
verseny kezdete, gyerekek részére
horgászat, légvár

18.00 verseny kiértékelése, 20.00 tábortűz, utcabál
Bővebb információ a Községi Hivatalban
vagy a +42135 779 2166-os telefonszámon.

Keszegfalván a tisztítóállomás előtti
parkban a következő programmal:

Jelentkezni lehet június 27-ig a Községi Hivatalban.

Biztosítunk tűzifát, 1 kakast,
amely átvehető 13.00-tól a helyszínen.

A csapatnak hozni kell mindent, ami a főzéshez szükséges.
Zenéről, frissítőről és a jó hangulatról gondoskodunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Nevezési díj
7,- €.

VI. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLVI. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁL

A G. & Sz. Gold társaság húsz éve az
építőiparban tevékenykedik, hét
éve pedig az idegenforgalmi piac
ismert szereplője. Szolgáltatásaikat
most újabb kínálattal bővítik. Iro-
dájukban gyorsan és kényelmesen
megvásárolhatók a különböző ha-
zai és magyarországi rendezvények
belépőjegyei.

Régiónkban eddig hiányzott a ha-
sonló szolgáltatásokat nyújtó jegy-
iroda, s most ezt a hiányt pótolják.
Színházi előadásokra (Madách Szín-
ház, Budapesti Operettszínház), fesz-
tiválokra (többek közt a Sziget Feszti-

vál, a Volt Fesztivál, a Balaton Sound),
koncertekre, sportrendezvényekre
(Forma 1 Magyar Nagydíj), kiállítá-
sokra, showműsorok (Dumaszínház)
felvételére egyaránt bebiztosítják a
jegyrendelést, a helyfoglalást és a
jegyek kinyomtatását. A kliens tulaj-
donképpen kézhez kapja a belépője-
gyet, Komárom 30 kilométeres kör-
zetében pedig térítés ellenében a
jegyek kiszállítását is vállalják.

Szarka Helga utazásszervező elő-
adó kihangsúlyozta, az online jegy-
rendelők esetében 24 órán belül min-
denképpen visszajeleznek.

A társaság hét éve működő utazási
irodáját hazai és magyarországi kli-
ensek egyaránt felkeresik, nagyon so-
kan visszatérő, elégedett vendégek. A
Klapka téri irodába betérve a kirán-
dulni vágyók akciós, last minute utak
széles választékából válogathatnak,
hiszen a magyar, cseh, német és oszt-
rák utazási irodákkal együttműködve
naprakészen állnak a vevők szolgá-
latára. Utazási központjuk a világ
minden tájára kedvező árakon köz-
vetít utakat. Palettájukat bel- és kül-
földi wellness hétvégék, fakultatív
programmal tarkított nászutak, cé-
ges utak, osztálykirándulások, illetve
külföldi nyelvtanfolyamok színesí-
tik.

Szarka Helga elárulta, az idei sze-
zonban az olaszországi, a horvátor-
szági, a spanyolországi és a törökor-
szági utakat keresik a legtöbben.

Különös figyelmet fordítanak
olyan szolgáltatásokra, mint a repü-
lőjegy bebiztosítása a világ számos
pontjára. Az Eurolines busztársaság
távolsági buszjegyei szintén lefoglal-
hatók és megvásárolhatók az irodá-

ban. Minekután a cég pénzváltással
is foglalkozik, ebből kifolyólag forin-
tot is elfogadnak. Ha valaki utazással
vagy belépőjeggyel szeretne kedves-
kedni hozzátartozóinak, akkor lehe-
tőség nyílik ajándékutalvány megvá-
sárlására is.

Az utazáshoz szükséges biztosítá-
sokat az Union és az Unica biztosító-
val kötik.

Széles jegyválasztékkal áll vásárlóik
rendelkezésére a G. & Sz. Gold

Segítettek a rászorulókon

Születésnapi zumbaparti

A 2003-ban újjáalakult tanyi Vöröskereszt szervezetnek jelenleg
145 tagja van. Soós Katalin elnöknő elmondása szerint ez alatt a
nyolc év alatt egyre tevékenyebbek lettek a szervezet tagjai. Aktívak,
ha véradásról van szó, de bármilyen más akcióból is kiveszik a ré-
szüket. Legutóbb épp gyűjtést szerveztek, mellyel a Béke utcai gyer-
mekotthont, a gútai gyermekotthont, valamint a kolozsnémai idő-
sek otthonát támogatták. A jótékonykodásból a tanyiak az „élme-
zőnyben” vannak. Nem kell őket különösebben agitálni, nagyon is
öntudatosak, tudják, az emberbaráti segítség milyen fontos ebben
a nehéz világban. Az eddig eltelt nyolc év alatt sok mindent sikerült
elérniük. Rendszeresen részt vesznek a Nárciszok napja elnevezésű rákellenes napon, ahol
szintén gyűjtést szerveznek. Több jótékonysági rendezvény is bizonyította, ha segíteni kell, a
tanyiak egy emberként mozdulnak. Persze ez annak a szervezett munkának köszönhető, me-
lyet a helyi Vöröskereszt vezetősége és tagjai végeznek a faluban. -pint-

Egyéves a gútai zumba. Ennek a ritmikus, táncos
sporttevékenységnek a népszerűségéről tanús-
kodik, hogy a gútai lányok megünnepelték a Gú-
tán megjelent zumba első évfordulóját, jobban
mondva köszönetet mondtak Tomáš Dojčannak,
az instruktornak, hogy megannyi elfoglaltsága
mellett szakított időt a gútaiakra is.

A zumbázó lányok nem voltak restek és kidíszí-
tették a termet, ahol táncolni-sportolni szoktak, sőt
meghirdették a legeredetibb zumbatorta versenyt is,
melyben 8 torta versenyzett a címért. A gútai zum-
bát hétfőnként este nyolc órától tartják, melyen 40
– 80 állandó résztvevő sportol. A születésnapi ren-
dezvényre két vendéginstruktor is meghívást ka-
pott, akik kicsit más koreográfiára mozgatták meg a
jelenlévőket. csr

A jegyekkel és az utakkal kapcsolatos információk a következő címeken
érhetők el: www.jegy.hu, www.vstupenka.sk, www.kamcestovat.hu

Skype: G & Sz Gold Travel Szarka Helga
Telefonszám: 035/7733685, 0902/897704

E-mail: gsgoldtravel@gmail.com
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A karvai tartózkodásuk
alatt különböző kézműves
foglalkozásokon vettek
részt, meglátogattak egy kis-
állattenyésztőt, ahol meg-
csodálhatták és megsimo-
gathatták az állatokat.

A meghívás ötlete abból
ered, hogy ezek a gyerekek
nagyon szeretik a közössé-
get, és élvezik a változatos-
ságot. „Ezt a találkozót fő-
próbának is tekinthettük,
mivel a közeljövőben sze-
retnénk programokat szer-
vezni a fogyatékkal élő gyer-
mekek számára” - nyilat-
kozta Csollár Petronella, a
társulás elnöke.

A gyerekek nagyon jól
érezték magukat Karván,
többen már arról faggatták
a vendéglátókat, hogy mi-
kor jöhetnek legközelebb.
Nem véletlenül, hiszen a
szeretet a legjobb gyógyszer.

(miriák)
A szerző felvételei

A Csemadok Művelődési Intézete a szlovákiai magyarság kiemelkedő nép-
rajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére másod-
ízben rendezte meg a Kortárs Magyar Galéria – Vermes Villában a II. Ipolyi
Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny országos döntőjét. Ösz-
szesen hat elődöntőre került sor, a döntősöket 185 versenyző közül válasz-
tották ki.

A testvértelepüléssel
közösen ünnepeltek

A polgármester ünnepi megnyitóját köve-
tően ezúttal elmaradt a szokásos, idei Polgár-
mesteri díjak kiosztása. A falunapi kultúrmű-
sorban felléptek az óvoda és az alapiskola ta-
nulói, valamint a testvértelepülés Bakony-
szentlászló népdalkörének tagjai. Az ünnepség
budapesti vendégművészek fellépésével ért vé-
get. (miriák), Bóna Tamás felvételei

Értelmi sérült
gyerekek Karván

A hetényi színjátszók és
a gútai bábosok sikere

A Korava Duna menti Vidékfejlesztési és Kulturális Társulás egynapos
foglalkozást tartott az esztergomi Montágh Imre Általános és Speciális
Iskola 30 tanulója és az őket kísérő pedagógusok számára. Az iskolát 75
gyermek látogatja, legtöbbjük értelmileg sérült, de vannak közöttük
halmozottan sérültek is.

A bábosok közül bronzsáv minősí-
tést kapott a gútai II. Rákóczi Ferenc
Magyar Tannyelvű Alapiskola Mazsola
Bábcsoportja a Kacor király című báb-
játék előadásáért, rendezte: Mahor Ka-
talin. A színjátszók kategóriában
aranysávos minősítést ért el a hetényi
Tarczy Lajos Magyar Tannyelvű Alap-
iskola Gólyaláb Színjátszó Csoportja
a Hapci király című mesejáték elő-

adásáért, rendezte: Kotiers Éva, aki
rendezői díjat is kapott. A színjátszás
lovagja lett: Gál Réka, a Gólyaláb Szín-
játszó Csoport tagja az Udvari bolond
szerepének megformálásáért és Lucza
Levente, a Gólyaláb Színjátszó Csoport
tagja a Hapci király szerepének meg-
formálásáért.

(miriák)
A Hetényi AI felvétele

A színjátszók kategóriában aranysávos minősítést ért el a hetényi Tarczy La-
jos Magyar Tannyelvű Alapiskola Gólyaláb Színjátszó Csoportja a Hapci király
című mesejáték előadásáért

Bátorkeszi

Az előző évekből tanulva
Sipos József polgármester
nem akart kockáztatni,
így a tizenegyedik falu-
napi ünnepség kultúrmű-
sorát a művelődési köz-
pont színháztermében
tartották meg.
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Korunk új, civilizációs betegsége az oxigénhiány.
Szinte minden tevékenységet ülve végzünk, keveset
mozgunk, szennyezett környezetben élünk, valamint
a túlzott gyógyszerfogyasztás, a dohányzás, a rossz
testtartás, a stresszes életmódból fakadó felületes
légzési technikák következtében légzésünk erősen
gyengül, szervezetünk oxigénellátása csökken. Az oxi-
génhiány az alapvető oka a sejtek halálának, alapjá-
ban a ráknak és más komoly betegségeknek.

Mikor javasolt az oxigénterápia? (30 %-os, ionizált oxigén)
- vérkeringés javítására
(fejfájás, migrén, érszűkület, cukorbetegség esetén...)

- légzési zavarokra - ionizált tengeri levegő
(allergia, légszomj, asztma...)

- magas vérnyomás, szédülés, fülcsengés, egyensúlyza-
varok esetén

- immungyengeségre (rákkezelés kiegészítőjeként,
vérszegénység...)

- memóriazavarok, koncentrálóképesség javítására
- fáradékonyság, stressz, depresszió leküzdésére
- izületi, reumatikus és izomfájdalmak enyhítésére
- anyagcsere fokozására (fogyókúra hatékony segítője)
- pattanások kezelésére (fertőtlenítő, baktériumölő hatás)
- állóképesség javul, tejsavképződés csökken (sportolóknak)
- visszatérő fertőzésekre, gyulladásokra
(gombás, bakteriális, vírusos)
És még számos előnye ismert, jöjjön és tapasztalja meg!!!

LÉLEGEZZEN TÖBB OXIGÉNT, ÉLJEN TOVÁBB!!!
Komárom, Igmándi út 12 (Millennium üzletház - földszint)

Már 10-15 kezeléssel enyhítheti, ill. megszüntetheti betegségét!
Egy kezelés 15 perc/600,- Ft, bérlet esetén 10 kezelésre +2 AJÁN-
DÉK (15 perc/500,- Ft), 13 kezelésre +4 AJÁNDÉK (15 perc/459,-
Ft), Arckezelés 15 perc/450,- Ft (ráncokra, makacs, gyulladt pat-
tanások kezelésére már 5-7 alkalom elegendő lehet)
Nyitvatartás: H-Sze-P: 10.00-17.00 Szo: 9.00-12.00
Tel.: 0903/515-125, +36 20/456-5332, www.oxigen.hu

OXIGÉNTERÁPIA

Öt ország 1600 sportolója három
napon át vetélkedett a Kaposvári
Városi Sportcsarnokban rende-
zett II. Látványtánc Európa-baj-
nokságon. A tanyi Happy Dance
versenyzői ezen a seregszemlén,
bármennyire is hihetetlen, Eu-
rópa-bajnokok lettek.

Eddig a rövid hír, amely nyil-
vánvalóan örömmel tölt el ben-
nünket, hisz nem mindennap
számolhatunk be ilyen táncsiker-
ről. Ezért még melegében felke-
restük a csoport vezetőjét Patócs
Kingát, hogy érdeklődjük a tánc-
csoport sikere felől. A kezdetekről,
amely nem is volt oly régen, így
beszél: „Három éve a marcelházai
Európai Művészeti Zeneiskola ve-
zetője, Cucor Anikó felkért, hogy
volna-e kedvem egy csoportot ve-
zetni. Boldogan vállaltam, bár tud-
tam, nem kis feladat lesz egy fa-
luban megszervezni egy ilyen cso-
portot. Mondanom sem kell,
hogy 3 évvel ezelőtt abszolút a
nulláról indultunk. A felkérés
után mindjárt munkához is lát-
tam. Az önkormányzat segítségé-
vel kihirdettük a faluban, szóróla-
pokon, hogy táncosokat kere-
sünk. A felhívásra, akkor hatan
jelentkeztek, egy fiú is bátorko-
dott a lányok közé állni. Idő múl-
tával ez a csapat 16-os létszámra
növekedett. Az elmúlt években

sok helyütt felléptünk. Sajnos
annyi volt a fellépés, hogy voltak
olyan helyek is, ahol vissza kel-
lett mondanunk a szereplést.
Egyre jobban fejlődtek a táncosok,
így az idén bátorkodtunk bene-
vezni a moderntánc Eb előválo-
gatójára, mely Léván volt. Szeret-
tük volna lemérni, mire képes ez
a gárda. Nos, nagy örömünkre a
válogató a vártnál is jobban sike-
rült, mivel jóval a limit felett tel-
jesítettünk, így jogot szereztünk,
hogy Szlovákiát képviselhessük a
II. Látvány- és Moderntánc Eb-n
Kaposvárott. Számunkra az az ér-
zés, hogy ott lehettünk Európa
legjobb tánccsoportjai között, fel-
emelő volt, hát még akkor amikor

megtudtuk, hogy a Happy Dance
egy aranyéremmel és egy bronzé-
remmel térhet haza. Az egyik ér-
met az OPEN-kategóriában, míg a
másikat a FORMÁCIÓ-kategóriá-
ban nyertük“ - mondta csillogó
szemmel Patócs Kinga. Végezetül
nézzük meg, kik voltak azok, akik-
nek nevéhez fűződik ez a csillogós
siker: Ledecky Andrea, Csémy
Vanda, Varga Viktória, Farkas Vik-
tória, Nagy Máté, Domonkos Ke-
vin, Rajkovics Gyula, Böhlke Ni-
koletta, Varga Sabina, Bagin Vi-
vien, Szalay Csenge, Leisztner Pat-
ricia és Pálfy Cyntia.

Meggyőződésünk, hogy a tanyi
Happy Danceről még sokat fogunk
hallani! Kép és szöveg: -pint-

Európa-bajnok lett a tanyi Happy Dance
moderntánc-csoport

Zenés ébresztővel vette kezdetét
a 16. falunap Csicsón. A meghir-
detett a kispályás labdarúgótorna
sajnos elmaradt, de a különféle
játékos sportvetélkedők a gyere-
kek nagy örömére lezajlottak a fo-
cipálya környékén. Az ifjabb kor-
osztály szemmel láthatóan élvezte
a légvár, csúszda adta lehetősége-
ket, ráadásul 3 órán keresztül
mindezt ingyen.

Falunapi karaoke
és zenedömping

Csicsó

Újdonságként említjük a falunapi vízigolyókat, mely-
nek óriási sikere volt. A délutáni falunapi program a he-
lyi Gáspár Sámuel alapiskola és óvoda tanulóinak a fel-
lépésével vette kezdetét. Ezt követte a kangoo-bemutató.
Továbbiakban egy érdekes egyveleggel kedveskedtek a
szervezők a csicsói falunapra látogatóknak. Volt itt me-
seszínház, operett, örökzöld slágerek valamint musical-
részletek, s mindez a Győri Nemzeti Színház előadásában.
Ezután következett az egész nap programjainak a kiérté-
kelése. Majd a folytatásban ismét a zenéé volt a főszerep.
Elsőként a mulatós zene képviselője a Cappucino zenekar
vette át a színpadot, majd pedig Mészáros Tamás rock and
roll partijából adott ízelítőt. Este meglepetések egész sora
várta a csicsói közönséget egy hangulatos, jó színvonalú
falunapon. Kép és szöveg: -pint-
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KoS
Eluralkodhat körü-
lötted a feszültség,
úgy érezheted, dara-
bokban heversz, me-

lyeket képtelen vagy össze-
szedegetni.

bIKA
Ezen a héten szépen
alakulhat, vagy ja-
vulhat meglévő pár-

kapcsolatod. Most partne-
rednek is lesz ideje veled fog-
lalkozni.

IKREK
Vigyázz, hogy kinek,
s miként mondod el
a véleményedet,

mert akaratlanul is meg-
bánthatsz olyan személyt, aki
fontos számodra!

RÁK
Szerelemre vágysz.
Hiába próbálod gon-
dolataid másfelé te-

relni, reménytelen.
oRoSzLÁn

Nyeregben érzed
magad, mindenkin
uralkodni akarsz.
Környezeted fellá-

zad, te pedig megsértődsz.
Szűz

Megint apróságok-
kal bíbelődsz, jelen-
téktelen semmisé-

geken húzod fel az orrod. Ez-
zel a fontos dolgoktól veszed
el az időt.

mÉRLEG
Veszélyt jelenthet egy
elhamarkodott dön-
tés, amelynek kelle-

metlen következményeivel ké-
sőbb kell szembenézned.

SKoRPIÓ
Úgy érzed, mindenki
átver és szórakozik
az érzelmeiddel, de

ez csak egy fatális félreértés
következménye.

nyILAS
Légy különösen
megértő és figyelmes
életed párjával vagy

családtagjaival, nekik is le-
hetnek megerőltető napjaik.

bAK
Olyan emberekkel
találkozol a héten,
akikkel öröm lesz

társalogni, akikre felnézel,
mert valami olyat tudnak,
amit te csodálsz.

VízönTő
Régi álmodat teljesí-
tette a sors, amitől
vannak, akik majd

megpukkadnak. Nem baj, in-
kább irigyeljenek, mint saj-
náljanak.

HALAK
A szerelemben van
valaki, aki lenyűgöz,
leginkább az esze és

humora az, amire vevő vagy,
de a külseje, valamint a szo-
kásai kissé elgondolkodtatnak.K
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Horoszkóp Programajánló
ÉSzAK-KomÁRom:

Duna menti Múzeum és Könyvtár épülete: A Komáromi
Művészeti Alapiskola végzős növendékeinek kiállítása.
Bhutan – Királyság a fellegekben, Szabó Zsolt fotográfiái.
Zichy-palota: Kora középkori egyházi építészet Nyitra me-
gyében. A kiállítás szeptember 3-ig látogatható.

nAGymEGyER:
VMK kistermében: 2011. június 23-án 17.00 órakor író-ol-
vasó találkozó Hodossy Gyulával: „Keresetlen szavak“ és
„Szövi a lélek vásznát“ című könyveinek bemutatója.
VMK esztrádtermében: 2011. június 30-án 18.00 órakor
Nyugdíjas juniális a Nagymegyeri Nyugdíjasklub szervezé-
sében.

TATA:
Idén június 24-26. között kerül sor a 18. tatai Víz, Zene, Virág
Fesztiválra. A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan százezer-
nél több látogatót várnak a rendezvényre, a közönséget öt szín-
padon több száz fellépő, illetve színvonalas kulturális kísérő-
programok hada szórakoztatja majd, mint pl. Tolvai Renáta, Ma-
gashegyi Underground, Nagy Feró, Első Emelet, Janicsák Veca,
Kökény Attila, Szekeres Adrienn, bővebben: www.tataifeszti-
val.hu. A rendezvény látogatása a gyermekek számára ingye-
nes, felnőtteknek a három napra szóló belépés 500 forint.

DÉL-KomÁRom:
Czibor Zoltán Városi Sporttelep: Június 25. Kárpátia koncert.
Kapunyitás: 19.00 óra. Jegyek elővételben: 2.100,-Ft, aznap:
2.400,-Ft www.pallaiprodukcio.hu
Jókai tér: Június 26.10.00-16.00 Örökbefogadási nap. A REX
Komáromi Állatvédő Egyesület gondozásában lévő kutyák, ci-
cák várnak gazdára! www.rexkomarom.hu, info@rexkoma-
rom.hu.
Monostori erőd: Július 2., 11.00 IX. Országos pékfesztivál az
időutazás jegyében. Kenyér- és étkezési kultúra Erdélyben a
XVIII. századtól napjainkig - időszaki kiállítás a Kenyérmú-
zeumban - Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkal-
mából.

LAKSzAKÁLLAS
16. FALUNAP - ESKÜVő FESZTIVÁL - JÚNIUS 25.

09.00 Kölyökkupa a sportpályán
13.00 Ifjúsági futballmérkőzés a sportpályán
13.30 Ökumenikus istentisztelet a református templomban
14.00-20.00 Az esküvői kiállítás megtekinthető
15.00 Felnőtt futballmérkőzés a sportpályán
15.00 Lánykikérés és búcsúztató a Molnár házban
15.15 Zenés esküvői felvonulás a Fő utcán
15.30 Esküvői ceremónia a parkban felállított boldogságkapu alatt
16.00 Esküvői kiállítás ünnepélyes megnyitása a kultúrházban
16.30 Divatbemutató
16.30 Gyermekbirodalom megnyitása: légvárak, óriáscsúszda,

trampolín, lovashintó és kézműves foglalkozások, fotóz-
kodás az ifjú párral

17.00 Kultúrműsor lakodalmi szokásokkal Banyák Róbert ze-
nekara kíséretében a szabadtéri színpadon • Óvodások
és alapiskolások műsorai •Lakodalmi szokások - tányér-
törés, mézevés, első tánc, koccintás • Nótázás a helyi
népdalkör tagjaival , Lakodalmi játékok, Kán-kán tánc• A
lakszakállasi „Törpék“ fellépése, Zalaerdődi vendégeink
műsora, Nagyidai cigányok – Csicsó, Menyasszonytánc

20.30 A helybeli VaLAKik tánccsoport táncshowja
21.00 Sztárvendég: Márió, a harmonikás Magyarországról
22.00 Utcabál a Rhythmic együttes közreműködésével
Vállalkozók (étel- és egyéb árusok) árusítás céljából érdeklőd-
hetnek a 035/7780104-es telefonszámon.

PERbETE
IX. PERBETEI FALUNAPOK

június 24., PÉNTEK
18.00 KIÁLLÍTÁSOK megnyitása – kultúrház
Soós Csilla – ólomüveg, tűzzománc, Ivan Jozef – fotó, Perbetei
kézimunkakör – kézimunkák, Ógyallai Művészeti Alapiskola –
a tanulók munkái

június 25, SZOMBAT
08.00 Sportdélelőtt az iskolai sportpályán
11.00 Babgulyásfőző verseny - piactér
13.00 Ökumenikus istentisztelet – római kat. templom
14.00 Koszorúzás a Millenneumi emlékműnél
Ünnepi felvonulás
15.00 A falunap ünnepélyes megnyitása – szabadtéri színpad
A sportversenyek kiértékelése • Kísérőrendezvények: néprajzi
kiállítás – régi r.kat. iskola épülete • borkóstoló – piactér • tér-
zene • édes aprósütemények – bemutató és verseny • népi já-
tékok és mesterségek •veterán autók szemléje
16.00 A dzsungel könyve – zenés mesejáték - kultúrház
16.45 Íjászbemutató – Szürke Farkas íjászcsoport
17.00 Kultúrműsor a szabadtéri színpadon
Óvodások műsora • A helyi alapiskolások műsora • Műkedvelő
csoportok fellépése: Napraforgó Gyermek Néptánccsoport •
Árvalányhaj Népdalkör • Margaret Táncklub • Ógyallai Művé-
szeti Alapiskola
18.00 Operett-melódiák – a kassai Thália Színház fellépése
20.00 Utcabál – BONITA zenekar
21.30 DESPERADO együttes koncertje

CSALLÓKözARAnyoS
FALUNAP - JÚNIUS 25. - SPORTPÁLYA

10.00 Légvárak, arcfestés, lufihajtogatás
11.00 Helyi íjászklub bemutatója
14.00 Barátságos futballmérkőzés
14.00 Bohócműsor gyerekeknek
14.45 Helyi óvoda, alapiskola és a pom-pom csoport fellépése
15.15 Lukanényei citerazenekar műsora
16.15 Zumba Anikóval és kis meglepetéssel
17.00 Barátságos futballmérkőzés
18.00 Tombola
19.30 Mészáros Tamás rock and roll műsora
21.00 Utcabál

Falunapok

Prágában jártunk
Régóta sok jót hallottam a Pepita Utazási Irodáról. Így ez év
tavaszán párommal mi is felkerestük, hogy kínálataikból
válogathassunk. Elsőként a prágai utat választottuk.

A vezetőnk az Utazási Iroda tulajdonosa, Köles Zsolt úr volt,
aki már az első órában családias légkört teremtett az autó-
buszban. Első úti célunk a Macocha-szakadék és barlang volt a
Morva Karsztban. Itt gyönyörködhettünk a természet csodái-
ban, csónakáztunk a barlangban. Délután érkeztünk meg Prá-
gába. A Vencel téren találkoztunk, idegenvezetőnkkel, aki kellő
részletességgel elmondta Prága történetét.

A második napunk is Prága megtekintésével kezdődött. Fel-
mentünk a prágai várba. Megtekintettük a gót művészet egyik
remekét, a világhírű Szent Vitus katedrálist és a Kolozsvári
testvérek Sárkányölő Szent György lovas szobrát. Végigsétáltunk
a Károly hídon, megtekintettük a 14. században épült világhírű
Károly Egyetemet. A délutáni szabad program után a Moldván
hajókáztunk.

A harmadik napon Karlovy Varyban voltunk. Világhírű
Karlsbad gyógyforrásait végigkóstolgattuk. Megtekintettük a Be-
cherovka Múzeumot. Este egy prágai tipikus cseh étteremben,
a Novomestskýban vacsoráztunk. Ebben az étteremben he-
tente kétszer főznek egyedi kétféle sört vendégeik számára.

Hazafelé még megálltunk Kutná Horán, ahol megtekintettük
az egyedi Csonttemplomot. Kissé morbid látvány, mivel a pes-
tisjárványban meghalt emberi koponyákból és csontokból csil-
lárt, dísztárgyakat, oltárt, címert készítettek. A másik érdekes
látvány Kutná Horán a Szent Barbara templom. Utolsóként a
lednicei kastély pompás szobáiban gyönyörködtünk.

Igazán elmondható, hogy remek utat biztosított a Pepita
Utazási Iroda, és a négy nap alatt kellemes barátságok, isme-
retségek is szövődtek. Dr. Egriné dr. T. Szonja



A nap „első felvonásában”
Fekete Iveta polgármester a
községi hivatal dísztermében
fogadta a vendégeket, köztük
a kiértékelt játékosokat és fe-
leségeiket. Röviden tájékoz-
tatta őket a település múltjá-
ról és jelenéről, külön figyel-
met szentelve magának a
sportnak, majd a pohárkö-
szöntő után emléktárgyakkal

ajándékozta meg vendégeit.
A fogadás után a pályán is

bemutatkoztak Nyugat-Szlo-
vákia legjobbjai, amikor is ba-
rátságos mérkőzésen mérték
össze erejüket a hazai IV. ligá-
ban szereplő csapattal. Graj-
cár edző most a tehetséges ha-
zai fiatalokra építette fel csa-
patát, míg a vendégek sora-
iba több olyan játékos is meg-
hívást kapott, akik a tavalyi,
bulgáriai amatőr Eb selejte-
zőn Szlovákiát képviselték. A
remek színvonalú találkozón
ugyan a minden szempont-
ból jobb vendégek győztek, de
a hazai csapatnak sem volt
szégyelleni valója. Ennek ékes
bizonyítéka az is, hogy a mint-
egy 300 elégedett néző vas-
tapssal kísérte öltözőbe a csa-
patokat.

Ekel FC – Nyugat-szlová-
kiai válogatott 0:4 (0:1)

Gólok: 14. Kasaj (Sereď) 54.
Somogyi (öngól), 68. Gardian

(N.Mesto) 70. Škultéty (Bá-
novce)

Az utolsó, leglényegesebb
felvonásra a helyi kultúrház-
ban került sor. Szuri Gábor, a
neves ekeli zenész káprázatos
hegedűjátékával ejtette ámu-
latba a vendégeket, mintegy
az est kulturális felvezetője-
ként. A Monti csárdás el-
hangzása után a vendégek

percekig tomboltak, Ladislav
Gádoši pedig személyesen is
gratulált az előadónak. Lenka
Hriadeľová-Čviriková, a JOJ
TV ismert sportbemondója,
akinek férje is a kiértékelt lab-
darúgók közt foglalt helyet,
felállva tapsolt, és elismerően
bólintott Szuri Gábor felé. Ez-
után a szövetség elnöke, vala-
mint Jaroslav Jambor, a ren-
dezvény fő szervezője, az ed-

zői tanács elnöke szóltak a ki-
tüntetett játékosokhoz, de kö-
szönetüket is kifejezték Ekel
Községnek, Fekete Iveta pol-
gármesternek, valamint Csepi
Nándornak, az Ekel FC elnö-
kének. A kiváló műsorvezető
Marek Ondrejka, egyesével
szólította színpadra a legjob-
baknak értékelt játékosokat,
ahol rögtönzött interjút készí-
tett velük, fociról, családról és
egyebekről, majd Ján Greguš,
Ladislav Gádoši és Jaroslav

Jambor emlékplakettet és
ajándékokat adtak át a játé-
kosoknak.

A hivatalos rész befejezése
után gazdag vacsora várta a
vendégeket, miközben Szuri
Gábor kiváló zenéjével tovább
növelte az esemény fényét.
Martin Oršulát, a Raven Po-
važská Bystrica játékosát kér-
deztük meg, hogyan érezte
magát Ekelen? Válasza rövid,

de nagyon érthető volt: „Nagy
hamarjában tudnák egy rövid
élménybeszámolót tartani, de
mindezt inkább egy szóba fog-
lalnám össze – fantasztiku-
san!”

Mi sem természetesebb, La-
dislav Gadošinak, a Nyugat-
szlovákiai Labdarúgó Szövet-
ség elnökének véleményére
is kíváncsiak voltunk. „Abban
ugyan biztos voltam, hogy jól
fog sikerülni ez a rendezvé-
nyünk, de az ekeliek minden

várakozást felülmúltak. Külön
köszönettel tartozom Fekete
Iveta polgármesternek és
munkatársainak, valamint
Csepi Nándor klubelnöknek.
Bátran kijelenthetem, hogy a
tizenhatéves múltra visszate-
kintő rendezvénysorozatunk
egyik legjobbja, ha nem a leg-
jobbja volt az ekeli. Mi már a
Szlovák Labdarúgó Szövetség-

ben is felfigyeltünk a kiváló
ekeli feltételekre, és az ifjú-
sági eseménynaptárunkba
igyekszünk bedolgozni ezt a
települést is. Semmi akadá-
lyát nem látom annak, hogy
akár nemzetközi ifjúsági vá-
logatott mérkőzés helyszíne
is legyen egyszer ez a szép lé-
tesítmény. És még valami. A
mai esemény is bizonyítja az

irányú törekvéseink jogossá-
gát, hogy a sportban nincs he-
lye a politikának. A többségé-
ben magyar ajkú polgárok ál-
tal lakott településen olyan
fogadtatásban volt részünk,
amelyről az itt megjelent ven-
dégek Sereďtől Považská
Bystricáig, Ludanicétől Bá-
novcéig a legnagyobb tiszte-
lettel fognak beszélni. Ez is
labdarúgásunk egyik külde-
tése” – mondta el a szövetség
elnöke. Böröczky József

A szerző felvétele
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Ekel

Egy csodálatos nap három felvonásban

Nyugat-Szlovákia legjobbjai a 2011-es évben:

1. Martin Šálka (Slovan Galanta)
2. Marek Mezovský (Spartak Bánovce n/B.)
3. Miroslav Kasaj (ŠKF Sereď)
4. Martin Oršula (Raven P. Bystrica)
5. Adrián Čeman (Slovan Galanta)
6. Kamil Vaško (ŠKF Sereď)
7. Roman Škultéty (Spartak Bánovce n/B.)
8. Erik Novisedlák (Ravan P. Bystrica)
9. Dmitrij Korman (ŠKF Sereď)

10. Peter Čvirik (ŠKF Sereď)
11. Miloš Krško (OFK Metacolor Ludanice)

Még ha csak egy napig is, Ekel volt a nyugat-szlovákiai
labdarúgás központja. Ott rendezték meg ugyanis a
2011-es év legjobb labdarúgóinak egész napos gálával
összekötött kihirdetését. Mivel a kerületi szövetség ál-
tal irányított bajnokságokban a III. liga a legmagasabb,
értelemszerűen a legjobbak is ebből a bajnokságból ke-
rültek ki. A tizenegy meghívott játékosból tízen jelen-
tek meg, egyikőjük külföldi útja miatt nem tudott meg-
jelenni a csallóközi településen. A meghívott vendégek
között ott volt Ján Greguš, a Szlovák Labdarúgó Szö-
vetség technikai igazgatója, Alexander Schmidt, a Szlo-
vák Labdarúgó Szövetség ifjúsági bizottságának el-
nöke, valamint Ladislav Gádoši, a Nyugat-szlovákiai
Labdarúgó Szövetség elnöke, egyben a Szlovák Labda-
rúgó Szövetség alelnöke. A komáromi TLSZ-t Nagy Fe-
renc elnök képviselte.

A kitüntetett játékosok mellett balra Ladislav Gádoši, jobbra Fekete Iveta, Ján Greguš és Jaros-
lav Jambor

Ladislav Gádoši

Szuri Gábor
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V pondelok 20. 6. predpokladám v našom re-
gióne oblačno a bez zrážok. Nočná teplota od
8 do 10 C̊, denná teplota od 21 do 23 C̊. Mierny
Z vietor do 4 – 6 m/s.

V utorok 21. 6. predpokladám v našom re-
gióne polojasno a bez zrážok. Nočná teplota od
11 do 13 C̊, denná teplota od 25 do 27 C̊. Slabý
J, JZ vietor do 2 – 4 m/s.

V stredu 22. 6. predpokladám v našom re-
gióne jasno alebo len malá oblačnosť a bez zrá-
žok. Nočná teplota od 13 do 15 C̊, cez deň od 29
do 31 C̊. Slabý J, JV vietor do 2 – 4 m/s.

Vo štvrtok 23. 6. predpokladám v našom re-
gióne polooblačno, neskôr pribúdanie mohut-
nej kopovitej oblačnosti a miestami prehánky a
búrky. Možnosť búrok do 30%. Množstvo vlahy
do 5 mm. Nočná teplota od 14 do 16 C̊, cez deň
od 28 do 30 C̊. Slabý JZ, Z vietor do 2 – 4 m/s.
pri búrkach prechodne zosilnie.

V piatok 24. 6. predpokladám v našom regióne
veľkú oblačnosť časom až zamračené s občasnými
prehánkami alebo aj dážď. Množstvo vlahy do 5
mm. Nočná teplota od 13 do 15 C̊, denná teplota
od 21 do 23 C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V sobotu 25. 6. predpokladám v našom re-
gióne veľkú oblačnosť až zamračené a početné
prehánky. Množstvo vlahy do 3 mm. Nočná te-
plota od 13 do 15 C̊, denná teplota od 22 do
24 C̊. Slabý SZ vietor do 2 – 4 m/s.

V nedeľu 26. 6. predpokladám v našom re-
gióne oblačno s možnosťou slabých prehánok.
Množstvo vlahy do 1 mm. Nočná teplota od 12
do 14 C̊, denná teplota od 20 do 22 C̊. Mierny,
neskôr čerstvý až silný SZ vietor do 12 – 14 m/s.

V nasledujúcom týždni očakávam priemerne
teplé počasie s občasnými prehánkami a búr-
kami.

„Dr. Meteo.“

Predpoveď počasia 20. 06. - 26. 06.

w w w . v a t t i g e o . s k

Vö r ö s At t i l a
g e o d e t - f ö l d m é r ő

+ 4 2 1 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7

www.autoskolaelan.sk
Lakatos László - Európa udvar - Svájci ház 12.

"b" kategóriás képzések és továbbképzések

Tel.: 035/7726 999, 0905 489 059

Érettségizőknek 30 eurós kedvezmény

Most csak

400 euró

ELÁN AUTóISKOLA
Új tanfolyam

indul
június 24-én,
16.00 órakor

Jogosítvány már
6 hét alatt

Komárom, béke utca, az AUToPARKInG területén a Holt-Vághoz vezető úton

betonvasak, betonvas hálók, zárt és nyitott profilok (“T“,“I“, stb...)
szög-, négyzet-, lapos-, köracélok, különféle csövek, lemezek és
egyéb vasanyagok, tetőfedők, vágólapok, hegesztőgépek, he-
gesztőpálcák, láncok, kovácsolt elemek kerítéshez, taligák, be-
tonkeverők forgalmazása. Anyagdarabolás, vaskereskedés és
nagyteljesítményű fúró- és vésőgépek kölcsönzése. Alumínium lét-
rák különböző méretekben. Házhoz szállítás!

nyitvatartás: hé-pé: �.00 -1�.00 óra, szom. �.00-12.00

Tel.: 0�5/��20 920, 0905 �1� �51, 0905 50� �2�

VONóhORGOK - SZAKSZERű SZERELÉS
UTÁNFUTóK - SZERVIZ ÉS KÖLCSÖNZÉS

Tel.: 0�5/��20 0��, mobil: 090� ��0 0��
Holt-Vág 5, 9�5 01 Komárno

nyitva: hé-pé. �.�0 - 12.00 ebédszü. 12.�0 - 1�.00

Blíži sa koniec školského
roka. Žiaci a študenti budú
zbierať ovocie svojej celoroč-
nej práce. Študenti SPŠ v Ko-
márne – členovia hudobno-
dramatického krúžku už
majú svoju „žatvu“ za sebou.
Krúžok združuje študentov,
ktorých spája láska k slovu,
hudbe a tancu. Keď vedia
ešte využiť svoje vedomosti
aj na skvelé technické za-
bezpečenie, je to ideálne.
Mladých ľudí podchytila, ta-
lent v nich objavila a ďalej
ho rozvíja Mgr. Božidara Hu-
láková.

Vlani sa predstavili muzi-
kálom Neberte nám... a tento
rok naň úspešne nadviazali
predstavením Fontána lásky.
Na javisku sa odvíjal príbeh
zo študentského života - o
školských povinnostiach, ale
aj o zábave, radosti, intrigách
a závisti... A aký by bol život
študenta bez najkrajšieho citu
– lásky, ktorá dokáže preko-
nať všetky prekážky? Tá sa zro-
dila práve pri čarovnej fon-
táne. Študenti – herci pre-
zentovali na predstavení

svoju celoročnú prácu. Hoci
im nácviky niekedy nevoňali,
výsledok stál za to. Divákov
presvedčili, že aj elektrotech-
nici a strojári pekne spievajú,
tancujú a podávajú výborné
herecké výkony. Svojej úlohy
sa všetci zhostili bravúrne.
Odmenou za ich úsilie a hú-
ževnatosť boli úsmev, spokoj-
nosť, nadšenie a obdiv na tvá-
rach spolužiakov, učiteľov, ro-
dičov, známych. Neutíchajúci

potlesk im dodal chuť a silu
do nácviku ďalšieho predsta-
venia. Už sa tešíme!

Členovia divadelného
krúžku: Tamara Farkasová,
Tünde Klimentová, Milan Za-
chorec, Attila Auszten, Ondrej
Chalupský, Peter Antovszký,
Simona Horjánová, Filip Da-
názs, Peter Gál, Vivien Schlá-
rová, Anton Szabó, Tibor
Zauko.

Mgr. Božidara Huláková

Vážený zákazník,
spoločnosť Slovak Telekom upozorňuje svo-
jich zákazníkov na tzv. phishingové e-maily,
ktorými sa snažia útočníci vylákať prihlasova-
cie mená a heslá, od jej zákazníkov. Útočníci
využívajú získané prihlasovacie údaje na šíre-
nie nevyžiadanej pošty (spamu) či nevyžiada-
ných SMS správ smerom do zahraničia. Tieto
podvodné e-mailové správy mohli byť v pos-
lednej dobe doručené i do Vašej e-mailovej
schránky. Phishingové e-maily môže zákazník
odhaliť vo vačšine prípadov aj vďaka tomu, že
sú často písané zlou slovenčinou.

Spoločnosť Slovak Telekom nikdy nežiada
osobne alebo prihlasovacie údaje svojich za-
kazníkov prostredníctvom elektroníckej pošty.

Zákazníci sa môžu ochrániť dodržiavaním
nasledujúcich zásad:

- neodpovedajte na e-maily, v ktorých by od
Vás ktokoľvek, vrátane osôb vydávajúcich sa za
zamestnancov Slovak Telekomu, žiadal po-
skytnutie osobných informácií, prístupových
údajov;

- nespúšťajte, resp. neotvárajte neznáme prí-
lohy a internetové odkazy;

- venujte zvýšenu pozornosť podozrivým e-
mailom;

- neposielajte a nevkladajte osobné údaje
alebo inéé informácie na nezašifrované a ne-
zabezpečené internetové stránky;

- do e-mailovej schránky sa prihlasujte z dô-
veryhodného počítača, ktorý má pravidelne
aktualizovaný antivírusový a antispyware soft-
ver.

Odpovede na Vaše otázky v tejto veci Vám
ochotne zodpovieme na adrese tech-
group@st.sk. Slovak Telekom, a.s.

V priemyslovke ožila fontána lásky
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Emissziós ellenőrzés megvárásra

•Autoservis • obchod: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� 9�

• Autoservis • mobil: 090� ��1 ���

•Autószerviz • Üzlet: Hradná 10, Komárno
Tel.: 0�5/��1 �� 9�

• Autószerviz • mobil: 090� ��1 ���

Emisné kontroly na počkanieEmisné kontroly na počkanie

Emissziós ellenőrzés megvárásra

Autošport KISS

Rozvoz tovaru do celého okresu zDARmA

predajňa kobercov,
PVC a laminát. parkietPalatínova 12, Komárno

Služby:
obšívanie
kobercov

UNIFIX
VEľKý VýbER nepálskych
ručne tkaných kobercov LACNO!

Zľavy
až do 20 %

Pokládka
kobercov,

PVC a
laminátových

parkietAkcia
Vy tvrdíte, my potvrdíme,

že sme najlacnejší!PVC � mm �,�� €/200 Sk/m2

Plav. podlahy KAInDL � mm �,9� €/209 Sk/m2

Aj takúto ľudovú perličku sme ob-
javili v 44-stranovej, bohato a nápa-
dito ilustrovanej turistickej príručke
s názvom Pobyt na vidieku – Podu-
najsko. V týchto týždňoch ju za pod-
pory sponzorov a fondov vydalo
Združenie za kultúru a turizmus v
Búči, predsedníčkou ktorého je
agilná priekopníčka cestovného ru-
chu na južnom Slovensku Eszter
Szobiné-Kerekes. Príručka vyšla v
úctyhodnom náklade – po šesťtisíc
kusov v slovenčine a v maďarčine,
po tritisíc výtlačkov v nemčine a ang-
ličtine.

Náš región bol ešte pred polstoročím z hľadiska turistiky ne-
zaujímavým a nezáživným územím. Aj keď to už dávno neplatí,
podaktorí našinci stále žijú v domnení, že na juhu ich môže
máločo upútať, iniciovať k opätovným potulkám. Spomínaná
pomôcka, ešte voňajúca tlačiarenskou čerňou, takéto fámy
spoľahlivo vyvracia, preto rovnako patrí do rúk domácich i
návštevníkov. Cenné sú v nej najmä bohaté informačné žriedla
z 26 obcí Komárňanského a Novozámockého okresu, a to rov-
nako určené pre peších turistov i pre bicyklistov.

V rukoväti je sústredená všehochuť toho, čo sa v tomto re-
gióne oddá navštíviť i spoznať. Len heslovito: múzeá, pamätné
izby, festivaly, vínne domčeky, penzióny, kostoly, sochy, galérie,
vyhliadkové plavby, kúpaliská a podobne. Všetko precízne
zmapované, označené zrozumiteľnými znakmi, opatrené ad-
resou aj dostupným telefónnym číslom. Takáto konkrétnosť
znásobuje informačnú hodnotu knižočky aj jej spoľahlivosť.
Škoda len, že vydavateľom sa nepodarilo zapracovať do nej tu-
risticky bezpochyby zaujímavé objekty Hurbanova (hvezdáreň,
náučný chodník), Kolárova (lodný mlyn), prípadne Vlčian (tra-
dičná vážska kompa). Napriek tomu táto turistická pomôcka je
kvôli svojej praktickosti zrejme najužitočnejšia spomedzi
všetkých doposiaľ vydaných podobných publikácií o našom
juhu. Určite ani jeden človek s túlavými topánkami neoľutuje,
že si ju zaradí do svojej cestovnej batožiny. fb

Informácie pre ľudí s túlavými topánkami

Rukoväť južanskej
turistiky
Nevesta z Moče nebývala odetá v bielych, ale v čiernych sva-
dobných šatách – takto vraj smútila za svojím strateným
dievoctvom.

V školskom roku 2010/2011 Základná škola
Marcelová sa zúčastnila už po druhýkrát pro-
jektu Akadémie stredoeurópskych škôl –
ACES.

ACES bola založená v roku 2006 nadáciou
ERSTE (ERSTE Foundation) v rámci svojho pro-
gramu "Európa", v koordinácii s Interkulturel-
les Zentrum (Rakúsko). V roku 2009 sa slo-
venská nezisková organizácia Včelí DOM za-
pojil do tohto partnerstva. Sieť škôl ACES sa
usiluje o zvýšenie aktívnej účasti mladých ľudí
a učiteľov v procese výmeny škôl a v medzi-
národnej spolupráci.

V súčasnej dobe je do projektu zapojené Al-
bánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bul-
harsko, Chorvátsko, Česká republika, Ma-
ďarsko, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko,
Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovenská re-
publika a Slovinsko.

Projekt sa začal na jeseň 27. 9. 2010 otvára-
cím ,,kick-off” mítingom v Senci. Do Senca
sme išli z našej školy dvaja – 1 učiteľ a 1 žiak.
Boli sme ubytovaní v luxusnom hoteli Senec,
kde sa všetky dôležité aktivity uskutočňovali.

Cieľom otváracieho mítingu bolo za tých
pár dní rozbehnúť spoluprácu medzi školami,
oboznámiť ich s pripravovanými úlohami, mo-
tivovať učiteľov a žiakov k hľadaniu si nových
partnerov a budovaniu priateľstiev. Hlavná

téma projektu bola: „Vytvorte si svoje rieše-
nie! Riešenie konfliktov na školách a v našom
okolí. „Naša škola vypracovala spoločný pro-
jekt so školou z Répcelaku z Maďarska a ško-
lou z Avrămeşti z Rumunska. Počas pobytu
sme sa zúčastňovali seminárov a rôznych tvo-
rivých aktivít pre učiteľov a žiakov.

Samozrejme, nechýbala ani zábava a radosť.
Počas pobytu v hoteli nás k činnosti povzbu-
dzovala skupinka mladých študentov, ktorí
nás humornou formou „hnali“ do práce (bub-
novali, spievali, rozhlasovali čo kde sa akurát
deje, a aby sme nič nevynechali). Míting sa
skončil 1. 10. 2010.“

Najväčšou udalosťou v rámci tohto pro-
jektu bol pre našu školu pobyt v Rumunsku.
Hneď po príchode zo Senca sa skupina 33 žia-
kov a 7 učiteľov z Marcelovej a Répcelaku vy-
dala na dlhú cestu autobusom do Rumunska.
Cieľom bola naša družobná škola v obci Av-

rămeşti vzdialenej vyše 700 km od Marcelo-
vej. Počas pobytu žiaci a učitelia navštívili
skanzen, múzeum klobúkov, zúčastnili sme
sa otvorených hodín rumunčiny, angličtiny,
matematiky, žiaci mali spoločné aktivity a
hry v rámci projektu a pod. Pobyt dal všetkým
zúčastneným veľa, nakoľko strávili spolu
plodné chvíle pri práci, ale i pekné chvíle pri
hrách, či výletoch.

Bodkou za celým projektom bola ACES Aka-
démia, t.j. záverečný míting, ktorý sa uskutoč-
nil v Prahe v termíne od 29. marca - 1. apríla
2011. Boli sme ubytovaní v luxusnom hoteli
Diplomat, v ktorom taktiež všetky aktivity pre-
biehali. Cieľom tohto mítingu bolo verejne
prezentovať, vyhodnotiť dosiahnuté výsledky
škôl a tie najlepšie odmeniť. V priebehu po-
bytu sme sa takisto ako v Senci zúčastňovali
seminárov, spoločných aktivít a pripravovali
sme sa na to najdôležitejšie - prezentáciu ná-
šho projektu. Každá škola dostala 1 stano-
visko, veľkú nástennú tabuľu a 3 minúty času.
Na druhý deň po príchode sme sa pustili do
prípravy. Nástenné tabule boli pekne vyzdo-
bené konkrétnymi produktmi škôl a na každej
z nich bol názov spoločného projektu. Náš sa
volal ,,Používaj jemné slová a tvrdé argu-
menty.″ O projekte mali žiaci hovoriť síce iba
3 minúty, ale po anglicky, takže sme im držali

palce. Najviac nás zaujala rozmanitosť nápa-
dov učiteľov a žiakov, ich ručné práce, ale i fan-
tázia, ktorú využili pri realizácii svojho pro-
jektu.

Aj tu v Prahe bolo postarané o zábavu. Deň
pred odchodom sme autobusmi odcestovali z
hotela do kultúrneho centra Vltavská. Čakal
nás tam dlhý, no príjemný večer. Po spoločnej
večeri každá zo zúčastnených škôl dostala pla-
ketu za úspešnú realizáciu projektu. My sme
boli po druhýkrát, takže sme dostali strie-
bornú. Atmosféru spestrovala živá hudba a di-
skotéka.

Projekt sa síce skončil, no my sa už tešíme
na svojich partnerov, s ktorými sa pustíme do
práce na budúci školský rok. Veríme, že náš
spoločný projekt bude úspešný a naša ďalšia
spolupráca zmysluplná a plodná.

Mgr. Jozef Ocskai,
pedagóg ZŠ Marcelová

Projekt Akadémie stredoeurópskych škôl – ACES „Hihetetlen, hogy futnak az évek,
Elérted a hetvenedik évet!
Egészség és szerencse, szeretet és béke,
Ez legyen életed állandó vendége!“

Születésnapja alkalmából köszöntjük

Olajos Istvánt
Komáromban.

Jó egészséget és gondtalan éveket kíván sógornője
Erzsi, sógora Feri és anyósa.
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• Sírkövek, ablakpárkányok
és konyhapultok kedvezmé-
nyes áron. Tel.: 0905 500 309.

FoRdÍTás 120 NYelVRe
... hogy a fordítás ne legyen probléma!

Dunajské nábrežie 13, Komárno (Lehár épület)
mobil:0915790546, www.lingualeader.com

Olcs
ón

és
gy

orsa
nAján

dék

kupón

�

fordító és tolmácsügynökség Vízszerelő – kanalizációs,
dugulás-elhárítás csúcs-
technológiával, KN, NZ,
DS. Tel.: 0908 796 813.

Pénzre van szüksége? Vállal-
kozók, dolgozók, nyugdíjasok
és Magyarországon dolgozók
is kezes nélkül. Hívja: 0908
417 840.

aki 2011 június 7-én életének 63. évében minden
küzdelmet feladva itthagyott minket.

A gyászoló család.

Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik eljöttek,

hogy végső búcsút vegyenek szeretett
halottunktól

Benyó Ernőtől
(Perbete),

„Úgy mentél el, ahogy éltél,
Csendesen és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”

Emlékezünk halálának
2. évfordulóján

Schindler Jarmilára.
Testvére családjával.

„ Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyunk.
Hiszen csillagként az égen Nektek ragyogunk.
Ha ránk gondoltok, sose sírjatok.
Hiszen szívetekben jó helyen vagyunk.”

Szomorú szívvel emlékezünk
az édesapára Pém Imrére,

és az édesanyára Pém Erzsébetre,
akik immár 14, illetve 1 éve pihennek a teme-
tőben. Emléküket örökké őrző: lányuk Erzsébet,
vejük Milan, unokájuk Bianka, valamint Péter és családja.

„Az édesanyák nem halnak meg,
Csak fáradt szívük pihenni tér…”

Fájó szívvel emlékeztünk
június 19-én, halálának 3. évfordulóján

drága édesanyánkra,

özv. Szabó Annára
Komáromban.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk ezen a
szomorú évfordulón. Emlékét örökké őrzik: három lánya
családjukkal.

Mély fájdalommal emlékeztünk június 12-én, halálának

18. évfordulóján. Papp Lászlóra (Komárom).
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot. Emlékét őrző lánya Annamária családjával, fia László
családjával, húga Panni családjával és anyósa.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet minden ked-
ves rokonnak, ismerősnek, volt munka-

társnak és a szomszédoknak, akik június 8-án
részt vettek a komáromi katolikus temetőben

Vépi András
búcsúztatóján .

Köszönjük a virágokat és a részvétnyilvánításokat, mely-
lyel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.

A gyászoló feleség.

„Messze földön jársz már fenn a csillagok között,
Látjuk a mosolyod suhanó felhők fölött.
Szomorú az út, mely sírodig vezet.
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Virágot viszünk néha sírodra,
De ezzel nem hozunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni nélküled,
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint fenn a csillagok.

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a komáromi kórház
szülészeti-nőgyógyászati
osztálya összes dolgozójának
az odaadó gondoskodásért.
A Matus család.

• „Easy” zenekar! Ha jó hangulatot
szeretne! Tel.: 0905 182 833.
• Személyszállítás 1-14 személyig.
Tel.: 0915 111 646.
• Szobafestést, gipszkartonozást vál-
lalok, KN és környéke. Tel.: 0908 388
611.
• THERMOSHIELD – szigetelés, szo-
bafestés, gipszkartonozás. 0908 403
615.
• Utolsó lakások eladók – önálló fű-
téssel, hőszigetelt lakóházban, zárt
udvarral Ógyallán. 2-szobás 19.079 €,
3-szobás balkonnal és pincével (75,6
m2) 37.558 €-tól + garázs 3.348 €-tól.
Félkész lakás is kapható! 1-szobás la-
kás vállalkozás céljára is 17.405 €-tól.
Tel.: 0905 663 408. www.rekunst.sk.
• Tört arany felvásárlás a legjobb
napi árfolyammal, továbbá veszünk
katonai kitüntetéseket, porceláno-
kat, ezüst érmeket, kristályt, papír-
és érme-pénzeket, állati szőrméket,
ezüst tárgyakat. Zálogház, Eötvös u.
17. Komárno. Info: 0915 389 405.
• Személyszállítás 1+8, áruszállítás
1 tonnáig, Csicsó – János. Tel.: 0907
490 224.
• Eladók 7-hetes Dominant tojójér-
cék, ára: 2,95 €/db (4 szín). Tel.: 0903
130 168, 0908 840 931.
• Kisebb-nagyobb rendezvények szer-
vezését vállalom. Tel.: 0902 396 642.
• Szezon előtti akció! Cserépkályhák,
kandalló típusú cserépkályhák, népi
bútorok. Csapágy értékesítés, felvá-
sárlás. www.cserepkalyhak-mobilcse-
repkalyhak.hu Tel.: 003620/3979 102.

• Eladó Bálványon részben fel-
újított családi ház. Tel.: 0948 306
303.
• Megrendelhető szabadföldi
paprika, zeller és nagyvirágú kri-
zantémpalánta Cserháton. Tel.:
035/7782 108, 0902 302 742, 0914
22 46 77.
• Szobafestés, mázolás, parket-
tázás, bútorszerelés, minőség
kedvező áron. Tel.: 0908 666 351.
•Nyaraljon Badacsonyban. Tel.:
0036 30 378 954.
•Peniaze zadarmo Vám nedáme,
ale za najlepších možných pod-

mienok požičiame. Tel.: 0905 283 602.
Proficredit. Som viazaný finančný
agent spoločnosti Proficredit.
• Festés, glettelés és tapétázás + la-
kások teljeskörű átépítése. Garantált mi-
nőség kedvező áron. Tel.: 0904 546 397.
• Eladó 50 cm3 Scooter motorkerék-
pár sárga-fekete színű, árban meg-
egyezünk. Tel.: 0915 767 673.
• Autopožičovňa. Tel.: 0905 323
291.
• Kitanult pincérnőt keresek a tanyi
Motorestbe. Tel.: 0908 688 895.
• Eladó 15 kilós CO palack, hasz-
nálható csapolópulthoz, szódagép-
hez és hegesztőgéphez. Tel.: 0907
486 768.
• Kiadó igényesen felújított és be-
rendezett szoba-konyhás lakás KN-
ben a Duna rakparton. Tel.: 0907 488
084.
• Szobafestést, külső festést, mázo-
lást és kőművesmunkát vállalok.
Tel.: 0944 367 318.
• Garzonlakás eladó Komáromban,
Gazda utca 1. emelet. Tel.: 0908 192
446.
• Vadonatúj túrabicikli 26-os, 18 se-
bességű olcsón eladó. Tel.: 0905 441
119.
• Szeretne lovagolni, lovas-kocsi-
kázni, lovát betörettetni, vagy lovat,
csak nincs megfelelő hely? Mindez
megoldható Kocsis Andrásnál, Heté-
nyen. Sport utca 354.. Tel.: 0918 624
522, 0915 248 935.
• Fürdőszobák, erkélyek, pincék szi-
getelése, víz, nedvesség, penész, sa-
létrom ellen. Tel.: 0944 367 318.
• Dám do prenájmu menší, 2-izbový
byt, zariadený, zrekonštruovaný.
Cena: 250 €. Tel.: 0903 106 500.
• Eladó 3-szobás lakás Gútán. Tel.:
0917 878 663, 0911 793 746.
• Eladó strapabíró gyerekágy, ár: 40
€. Tel.: 0944 316 422.
• Pincérnőt keresek a lakszakállasi
vendéglőbe. Tel.: 0908 675 488.

• Eladó Škoda Fabia kitűnő állapot-
ban, olcsón. Tel.: 0918 913 218.
• Felveszünk sofőröket nemzetközi
fuvarozásra „ E „ kat. Jogosítvány és
gyakorlat szükséges. Tel.: 0036 30 475
1702.
• Családi házak és melléképületek
tervezése előnyös áron. Tel.: 0908
861 641.
• Eladók Yorkshire terrier kiskutyák.
Tel.: 0915 715 879.
• Predám harlekýny a iné zošité ro-
mány. Tel.: 0908 720 750.
• Eladó garzonlakás a Belső kör-
úton. Tel.: 0905 982 428.
• Eladó garázs a Gen. Klapku utcán.
Tel.: 0905 980 428.
• Predám RD na Malodunajskom
nábreží v Komárne, 4 izby, 2 kuchyne,
2 kúpeľne + garáž, a vedľajšie budovy.
Tel.: 0905 260 120.
• Eladó Audi A3, 1.6, 3-ajtós, ´97-es,
benzin, ár: 2450 €. Tel.: 0918 829 743.
• Eladó régebbi családi ház Komá-
romban a Hold utca 3. alatt, ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0905 268 654.
• Új kutyaketrec eladó. Tel.: 0915 402
823.
• Pedikűr-manikűr, Úzka 13 – Le-
tecké pole a Timi fodrászat mellett.
Tel.: 0915 470 806.
• Kiadó igényesen felújított és beren-
dezett szoba-konyhás lakás, KN-ben a
Duna rakparton. Tel.: 0907 488 084.
• Predám sudové víno z vlastnej
výroby: frankovka, rizling vlašský. Mi-
nimálny odber 10 l, cena 1 liter za 1 €.
Kontakt: 0907 740 618.
• Predám štyri plastové nádrže na
palete, objem 1000 l, hygienicky ne-
závadné, cena dohodou. Tel.: 0907
740 618.
• Predám skrinkový šijací stroj Veri-
tas (málo používaný), cena dohodou.
Tel.: 0907 740 618.
• Prenajmem dodávkové vozidlo do
3,5 t na víkendy september a október.
Tel.: 0907 740 618.
• Legkedvezőbb hitelek ingatlan-vá-
sárlásra és felújításra! Ha magas a tör-
lesztőrészlete, cserélje le kedvezőbbre.
Tel.: 0907 045 996, 0907 716 283.
• Gyorsan pénzre van szüksége?
Hívjon, 0915 176 283. Nyugdíjasok,
Magyarországon dolgozók, vállalko-
zók, Ausztriában vállalkozók is.
• Dám do prenájmu 260 m2 ob-
chodných, reštauračných, kance-
lárskych priestorov na Nám. Gen.
Klapku v Kn. Tel.: 0948 536 570.
• Eladó Lakszakállason régebbi pa-
rasztház 6 á telekkel, ár megegyezés
szerint. Tel.: 035/ 7780 250.
• Eladó régebbi hálószobabútor na-
gyon jó állapotban, új rózsamintás
heverő, minden olcsón. Tel.:
035/7780 250.
• Villanymotorok, fűnyírók, búvár-
pumpák tekercselése, Gadóci út. Tel.:
035/7741 425, 0915 470 709.

A gyümölcs- és zöldség-
kereskedéssel foglalkozó
4Fruit csomagolónőket
keres csallóközaranyosi
raktárába, meghallgatás
minden pénteken 9-től
11-ig. Bindics Lajos 0918
956 573, Rudolf Károly
0918 185 810.
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Első fotóm

Földes Lilla
3500 g 51 cm

Ekel

Hájos Dóra Anna
3100 g 49 cm

Gúta

Strouhalová Angelika
3000g 48 cm
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ÚjSzÜLöTTEK:
Lakatos Árpád (Komárom); Lakatos Daniela
(Bajcs); Kollár Máté (Komárom); Góth Sebas-
tián (Marcelháza); Váradi Zétény (Komárom);
Jalšovszky Bence (Hetény); Tóth Ľudovít (Nagy-
keszi); Rafael Fernanda (Komárom); Šanková
Soňa (Gúta); Vontszemű Dávid (Komárom);
Homolya Gergely (Komárom); Jančová Nina
(Komárom); Piszton Emily (Gyulamajor); Cse-
repes Emma (Komárom); Vörösová Kiara (Du-
lovce); Kovács Stefánia (Ekel); Samson Damián
(Szentpéter); Czibor Lukáš (Komárom); Stojka
Kevin (Újlót); Maurer Flóra (Madar); Telekes
Márk (Gúta); Hullman Ámon Dávid (Madar);
Sárközi Vivien (Dulovce); Rigó Patrícia (Du-
lovce); Szabó Damián (Komárom); Matús
Bence (Bogyarét); Stojka Štefan (Komárom);
Roštáš Chanel (Ógyalla); Kuczman Szabolcs
(Bátorkeszi); Horváth Ramóna (Bálvány); Dol-

níková Barbara (Komárom); Lakatos Szilvia
(Nagymegyer); Jankovics Viktória Diana (Ko-
márom); Farkaš Róbert (Gúta); Strouhalová An-
gelika (Gúta); Brinzik Olivér (Komárom); Pišoja
Vladimír (Komárom); Hájos Dóra Anna (Gúta);
Földes Lilla (Ekel); Sebők Hanna (Komárom)

ELHUnyTAK:
Nagy Magdaléna (57) Búcs; Timlerová Júlia (54)
Komárom; Sládeková Magdaléna (78) Ógyalla -
Bagota; Balogh Margit (94) Komárom; Černek
Anton (57) Šrobárová; Luczová Dorota (82) He-
tény; Forróová Helena (86) Őrsújfalu; Balogh
Mária (92) Kava; Knihárová Anna (55) Komá-
rom; Balaštiaková Helena (88) Komárom; Dudi-
čová Irena (66) Komárom; Trenčíková Zlatica
(84) Marcelháza

HÁzASSÁGoT KöTöTTEK:
Jakab Zsolt és Škablová Zsuzsa (Komárom)

Cím:Király püspök utca 10, Révkomárom.
Tel.: 0905 860 201, 0905 860 203, e-mail: babyshop@vipmail.hu

Törzsvásárlói kártyák

ÚjDonság

Dorjan
babakocsik

Minden, amire a babának szüksége van

Babamérleg
és légzésfigyelők

kölcsönzése

Ingyenes házhozszállítás

„A Nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja:
Boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked!“

Június 19-én ünnepelte
7. születésnapját

Kecskés Viktória
ógyallán.

Szívből köszöntik:
anya, apa és akik szeretik őt.

„Kívánom drága kis csillagom,
Kísérjen öröm és boldogság utadon.
Annyiszor nevess, ahányszor Rád nézek,
Adjon sok szeretetet Neked az élet!“
Június 15-én ünnepelte 1. születésnapját

Paksi Viktória
Komáromban.

Sok szeretettel köszönti őt: apa, anya,
a mamák, papák, dédi mamák, kereszt-

szülők, az egész család és a barátok.

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel!
A kincsetek vagyok, piciny kincs, de Ember!“

Június 23-án ünnepli
7. születésnapját

Kiss Tivadar
Nemesócsán.

Szívből köszöntik: anya, apa, mama, bátyóék,
köriék, barátok, a szomszéd Katona család.

Június 10-én ünnepelte
4. születésnapját

Pokryvka Barbara
Virten.

Szívből köszöntik és vidám
gyermekkort kívánnak:

édesanyja, édesapja,
a két nagymama,

nagypapa, keresztszülei
és az egész rokonság.

• Pat község bérbe ad a fürdő te-
rületén kedvezményes feltételek
mellett, vállalkozásra alkalmas he-
lyiséget a medencék mellett. Ér-
deklődni lehet a 035/7787 765 vagy
a 0905 927 446 telefonszámokon.
• Obec Patince dáva do prenájmu
za výhodných podmienok v areáli
kúpaliska miestnosti na podnika-
nie, ktoré sa nachádzajú vedľa ba-
zénov. Info na tel. číslach 035/7787
765, 0905 927 446,
• Lakás-, házfelújítást, mindenféle
tetőjavítást vállalok. Tel.: 0905 640
957.
• Esőcsatornák szerelése, tisztítása
és festése. Tel.: 0907 561 231.
• Aranyos kiskutyákat ajándékba
adok Csallóközaranyoson. Tel.: 0915
719 093.
• Festést, glettelést, csempézést, par-
kettázást és kőművesmunkát válla-
lok. Tel.: 0944 080 121 – KN.
• Kicserélném 2-szobás Komenský
utcai lakásomat 3-szobásra a környé-
ken. Tel.: 0915 667 188.
• Eladók magyar vizsla kutyák, be-
oltva, féregtelenítve Perbetén. Tel.:
0905 875 008.
• 6-fiókos jó minőségű íróasztal el-
adó. Tel.: 0948 501 466 + sms.
• Lehet saját céged! Kis befektetés,
több pénz és szabadság! Tel.: 0915 887
466.
• 3-kombinációs bézs színű babako-
csi eladó jó állapotban. Tel.: 0904 829
805.
• Avon – regisztráció, kedvezmény,
értékes ajándékok! Tel.: 0908 835 914.
• Eladó 3-szobás családi ház Nemes-
ócsán. Tel.: 0908 780 584.
• Eladó előszobabútor. Tel.: 0915 105
345.
• Jó állapotú ülőgarnitúra eladó
3+1+1, ár: 50 €. Tel.: 0948 501 466 +
sms.
• Szeretnék segíteni egy jó munka-
hellyel, várom a hívásod. Tel.: 0907
472 095.

• Eladó járóka 35 €, rugós hinta 65 €,
kenguru 10 €, párásító. Tel.: 0908 305
037.
• Eladó Nanny légzésfigyelő 50 €,
autós gyerekülés (9-18 kg). Tel.: 0908
305 037.
• Kivételesen jó kereseti lehetőség. Tel.:
0911 989 416, moncsi137@ gmail.com
• Eladó madárkalitka és kézi víz-
pumpa. Tel.: 0907 197 096.
• Eladó babakocsi kedvezményes
áron. Tel.: 0917 592 749.
• Eladó 2-szobás téglalakás a Me-
gyercsi utcában 1. emelet, KN. Tel.:
035/381 0674.
• Térkő és téglamintás betonkerítés,
fűhézagos betonkockák eladók. Tel.:
0908 042 655.
• Parkettázás 2 €/m2-től. Tel.: 0903
574 191.
• Szobafestés 25 €/helyiségtől +
anyag. Tel.: 0903 574 191.
• Takarítást és házkörüli munkát
vállalok. Tel.: 0902 258 511.
• Eladó féláron új gyermek- és fel-
nőtt-könyvek. Tel.: 0903 574 191.
• Eladó Gútán 3-szobás családi ház
csendes környéken. Tel.: 0918 432
592.
• Takarítást vállalok Komáromban és
a környék falvaiban. Tel.: 0915 110 133.
• Eladók Marcelházán kis mangali-
cák, ár: 60 €. Tel.: 0905 832 940.
• Keszegfalván 4-szobás családi ház
eladó. Tel.: 035/7792 351.
• Emeletes családi ház Keszegfalván
eladó. Tel.: 0905 793 176.
• Eladó 3 x 5 m-es szétszedhető kerti
faházikó. Tel.: 0904 594 535.
• Kiadó 260 m2 üzlet – étterem – iro-
dahelyiség a Klapka téren. Tel.: 0948
536 570.
• Eladó Petrof pianínó zongora. Tel.:
0903 941 032, 17- óra után.
• Predám príves za osobné auto,
dám garáž do prenájmu na Sídl I.
Tel.: 035/7710 750.
• Makadám eladása, térkövek gyár-
tása olcsón! Tel.: 0907 501 979.
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Kajak - Kenu

Hétvégi focimenü

Ökölvívás

TERÜLETI bAjnoKSÁG – FELnőTTEK

2011. június 25. (szombat) 14.30 óra-
kor: Csallóközaranyos – Dulovce, 15 óra-
kor: Lakszakállas – Madar, 17 órakor:
Szentpéter – Pat, Šrobárová – Nemesócsa.

2011. június 26. (vasárnap) 17 óra-
kor: Perbete – Keszegfalva, Vágfü-
zes/Kava – Búcs, Ógyalla „B”/Bajcs – Izsa,
Bátorkeszi – Őrsújfalu.

TERÜLETI bAjnoKSÁG – IFjÚSÁGIAK

2011. június 26. (vasárnap) 14.30 óra-
kor: Csicsó - Madar

• • •
A múlt héten megrendezett 53. Komáromi
Kajak – Kenu Nagydíj vasárnapi versenyszá-
mainak eredményeit lapzártánk miatt nem
tudtuk leközölni, ezért most ígéretünkhöz
híven pótoljuk az eredményeket.

5000 méteres táv
K1 – junior lányok: 1. Roberta Pelantová, 2.

Katarína Horváthová
K2 – junior fiúk: 1. Demin Viktor – Mário

Janča
K1 – kadett fiúk: 8. Szokol Dániel, 17. Hor-

váth Ádám
K1 – 13 éves fiúk: 1. Adam Botek, 3. Michael

Szabó, 11. Korytár Dávid
K1 – junior fiúk: 3. Roderik Dobosi, 4.

Zdenko Malík, 8. Lőrincz Balázs
K1 – 13 éves lányok: 7. Alexandra Krkošková
K1 – 14 éves lányok: 3. Szépe Vanesa, 5.

Szabó Vanesa
K2 – 13 és 14 éves fiúk: 3. Keszan Viktor –

Farkas Péter, 6. Németh Dávid – Kristian
Števko

2000 méteres táv
K1 – 10 éves lányok: 4. Eva Hunková, 6. Jo-

zefína Brandtová
K1 – 9 éves fiúk: 1. Samuel Szépe, 2. Erik

Brandt, 3. Simon Barna
K1 – 10 éves fiúk. 1. Pavol Náhlik, 2. Farkas

Erik, 3. Marko Újvári, 8. Beke János, 10. Kevin
Konečný, 11. Simon Ákos

C1 – 11 éves fiúk: 1. Koczkás Dávid 2. Fekete
Ádám, 3. Zilizi Richárd, 4. Németh Csaba

C1 – 12 éves fiúk: 2. Orbán Dávid
K1 – 11 éves lányok: 6. Csicsó Virág
K1 – 12 éves lányok: 1. Lisa Gamsjäger, 2.

Mariana Petrušová, 7. Szabó Réka, 8. Csicsó
Jolán, 10. Anita Konečná

K2 – 11 és 12 éves fiúk: 2. Bastrnák Bálint –
Obert Ákos, 7. František Brandt – Szépe Filip,
11. Bastrnák Ákos – Farkas Ádám, 17. Jakub Mi-
nárik – Husár Dávid, 18. Dolník Dávid – Sa-
muel Živický.

A csapatok versenyében: 1. Komáromi Ka-
jak – Kenu Klub 2. KCK Somorja 3. Magyar-
ország

Újabb csillag van feljövőben a ko-
máromi ökölvívás egén. A csalló-
közaranyosi illetőségű fiatalem-
ber mindössze négy évvel ezelőtt
kezdte látogatni Jachman Péter
edzéseit, de ez alatt az idő alatt
már négyszer állhatott fel az or-
szágos bajnokságok dobogóinak
legmagasabb fokára.

Előbb a BC Komárom tagjaként
szerepelt, de most már az ŠKB Spar-
tak tagjaként készül a keszthelyi ju-
nior Eb-re. Az 54 kilogrammos súly-
csoportban lép majd szorítóba a
Szlovák válogatott mezében. Hogy
milyen esélyekkel, arról sem ő, sem
pedig a klub vezetőedzője Győrfi
György, nem kívántak nyilatkozni.
„Az ökölvívásban is minden lehe-
tőség benne van. Ez a mezőny ösz-
szetételének és erejének függvénye
is. Márió eddig különböző torná-
kon legyőzte súlycsoportjában a
magyar, a cseh és a lengyel bajno-
kot is, de ebből sem szeretnék le-
vonni messzebbmenő következte-

téseket. Bízom a jó felkészülésben,
hiszen Márió nagyon lelkiismere-
tesen végezte a Jachman Péter –
Sárközi János edzőpáros által előírt
gyakorlatokat” – mondta el Győrfi
György vezetőedző.

Mi sem természetesebb, a június
26-án kezdődő Eb komáromi ver-
senyzőjének szerepléséről egyik kö-
zeli számunkban részletesen is be-
számolunk.

A komáromi ökölvívás kétségkívül
egyik legnagyobb egyénisége. Neve
már sok évtizede szerepel az egyik
legférfiasabb sportág kapcsán, bár az
utóbbi években éppen neki köszön-
hetően, a hölgyek is utat törnek ma-
guknak az európai elit felé.

A komáromi Spartak színeiben kez-
dett bunyózni az 51 kilogrammos súly-
csoportban, két évig az akkori Csehszlo-
vákia egyik legerősebb csapatát, a
Dukla Kroměřížt erősítette. Edzőként
1973-óta tevékenykedik, végig Komá-
romban. Előbb Jády Károly segédjeként
kóstolt bele a nem könnyű edzői szak-
mába, de később már egyedül is bol-
dogult a szorítón kívül. Kétszer nyert a
komáromi felnőtt csapattal országos
bajnokságot, az ifjúságiakkal többször
is volt Szlovák bajnok. Olyan szemé-
lyiségeket nevelt fel, mint Ladislav Či-
liak, Ambrus Ferenc, Nyitrai Péter, Fe-
renczy József (Pulyka), a Várhegyi fivé-
rek – közülük Vlado Vb bronzérmes
volt –, Hencz Gábor, Konštatntín
Flachbart, Holub István, vagy éppen
Škuliba Dániel. Persze a neveket még
sokáig lehetne sorolni, hiszen annyi
siker övezte egykoron a komáromi
ökölvívást, hogy akár több tízes nagy-
ságrendben is lehetne említeni a ki-
váló öklözőket.

Amint már említettük, a hölgyek ér-
deklődését a sportág iránt is megér-
téssel fogadta és azonnal munkához
látott a lányokkal. Neveltjei nem sokkal
később kiléphettek a nemzetközi po-
rondra, és nem eredménytelenül. Vida
Ágika világkupa győztes lett Debrecen-
ben, de sikeresen szerepelt az amatőr
Eb-n is. Petra Jachmanová az ország leg-
jobbja volt súlycsoportjában, de nyo-
mul előre a legfiatalabb korosztály is.

Diana Kulinová nagyszerűen helytállt a
nem régi, törökországi Vb-n, amelyre
természetszerűen mestere kísérte el.

Rendszerváltás után újra szabad teret
kapott tájainkon a profi ökölvívás, és
Győrfi György nem habozott. Remek
szakmai ráérzéssel olyan ökölvívókat
küldött a profi szorítóba, akikre azon-
nal felfigyelt Európa. Sőt, a világ is.
Andrzej Shark Sárközi az IBC világbaj-
noka lett, de névrokona, Sárközi János
teljesítményeire is felfigyelt a szakma.
Ő három amatőr országos bajnoki cím
után lépett a profik világába, jelenleg
Győrfi György egyik asszisztense.

Győrfi György, ma is az ökölvívó-
csarnokban tölti a nap legnagyobb ré-
szét. Jachman Péter és Sárközi János
segítségével a fiatalok nevelésének
szentelik minden idejüket és tudá-
sukat. Most éppen egy újabb nagy te-
hetség, Csonka Márió útját egyengetik
a közelgő junior Eb előtt. Mert neki
még vannak merész tervei a komáromi
ökölvívás jövőjét illetően.

Isten éltessen Gyuri bácsi!

A Vlček – Gelle páros ezüstérmes, a kajaknégyes kilencedik
Felemás komáromi sikerrel zárult a Belgrádi Síkvízi Eu-

rópa Bajnokság. A kajaknégyes bejutott ugyan az 1000 mé-
teres verseny „A” döntőjébe, de ott a számára – számunkra
– igencsak szokatlan utolsó, kilencedik helyen úszott be a
célba. Lényegesen jobban szerepelt az Erik Vlček – Gelle Pé-
ter páros az 500 méteres távon, hiszen csak a Vadzim – Ra-
man bolgár egység tudta őket megelőzni, bronzérmes a por-
tugálok párosa lett.

A kajaknégyesek versenyét a portugál együttes nyerte a
német egység előtt, bronzérmesek a románok lettek.

Győrfi György 65 évesCsonka Márió
a junior Eb-re készül
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A komáromi lilák parádéztak a IV. liga utolsó
fordulójában, és ötgólos győzelmükkel meg-
tették az utolsó lépést is a bajnoki cím felé. A
közel 1000 néző nagy ünneplésbe kezdett,
amikor a játékvezető véget vetett a találkozó-
nak, de a játékosok is felszabadultan emelték
fejük fölé a bajnoki serleget, amelyet Ladislav
Gádoši, a Nyugat-szlovákiai Labdarúgó Szö-
vetség elnöke és Alexander Schmidt, a Szlo-
vák Labdarúgó Szövetség képviselője adtak
át Szórád Csaba csapatkapitánynak. Sajnos,
keserűség is csúszott régiónk ünnepébe, hi-
szen ahogy ez már korábban köztudott volt,

ógyalla búcsúzott a IV. ligától, remélhetőleg
csak egy évre. Nagyszerű, gólokban gazdag
mérkőzésen búcsúztak az ekeliek a japán Ken-
suke Yoshizawától, aki többéves ekeli szerep-
lés után végleg visszatér hazájába. Az ötödik
ligában Marcelháza szabadnapos volt, többi
csapatunk vereséget szenvedett. A Területi
Bajnokságban ismét az izsaiak okoztak meg-
lepetést, akik megalázó vereséget mértek Bá-
torkeszi csapatára. A már bajnok szentpéte-
riek Keszegfalván is bizonyították, hogy eb-
ben az idényben a legjobb kezekbe került a
bajnoki cím.

Bajnokavatás gólzáporos
győzelemmel

IV. LIGA
KFC – Nagymegyer 5:0 (2:0), Kóša

2, Skok, Kosťukevič Vl., Mészáros
Gúta – Nyékvárkony 5:0 (1:0), Ma-

gyar 3, Németh P., Máté P.
Ekel – Illésháza 7:3 (3:1), Faragó 3,

Kensuke Yoshizawa 2, Erdei, Ódor
Diószeg – ógyalla 4:0 (0:0)
További eredmények: Levice – ViOn

„B“ 5:0, Šahy – Neded 1:3, Štúrovo – H.
Kráľová 4:2, V. Lovce – Šurany 0:0.

V. LIGA
Tardoskedd – Hetény 3:1 (0:1),

Pásztor (11 m)

Tolmács – Naszvad 1:0 (1:0)
Nagysalló – Ímely 2:1 (1:1), Csapó
További eredmények: Komjatice –

Bešeňov 3:1, Dvory n/Ž. – H. Vrbica
7:0, Kalná n/Hr. – Zemné 2:1, Želie-
zovce – Čaka 2:0. Marcelháza – sza-
badnapos volt.

TERÜLETI bAjnoKSÁG
Dulovce – Perbete 2:1 (0:1), Holub,

Habara M. – Lakatos M.
Madar – Csallóközaranyos 1:2

(1:1), Csóka R. – Olajos, Álló
Nemesócsa – Lakszakállas 1:2 (1:1),

Patócs Sz. – Komjáti (11 m), Inczédi

őrsújfalu – Šrobárová 1:4 (0:3), Ko-
váč – Cabada 3, Babiš J.

Izsa – Bátorkeszi 6:0 (3:0), Vörös 3,
Jakab 2, Országh

Búcs – ógyalla „B”/Bajcs 5:0 (3:0),
Kovács 3, Bódis, Sánta

Pat – Vágfüzes/Kava 2:2 (1:1), Pau-
lík 2 – Sýkora, Varga L.

Keszegfalva – Szentpéter 2:3 (0:2),
Cúth-Lami 2 – Molnár V. 2, Ernecz

Fotó: -ssy-, -ga-

IV. LIGA
1. Komárno 30 23 3 4 78:21 72
2. FK Levice 30 22 3 5 61:23 69
3. Neded 30 17 6 7 72:33 57
4. Šurany 30 16 6 8 51:41 54
5. Nový Život 30 16 2 12 53:47 50
6. Kolárovo 30 15 2 13 49:39 47
7. Veľký Meder 30 13 5 12 37:46 44
8. Štúrovo 30 12 6 12 52:59 42
9. Okoličná 30 12 5 13 57:51 41

10. Veľké Lovce 30 12 4 14 44:32 40
11. Vrakúň 30 10 4 16 44:58 34
12. ViOn „B“ 30 9 5 16 47:61 32
13. Šahy 30 9 4 17 30:59 31
14. Sládkovičovo 30 7 7 16 40:58 28
15. Horná Kráľová 30 7 4 19 30:74 25
16. Hurbanovo 30 6 2 22 22:65 20

V. LIGA
1. Dvory n/Ž. 28 18 3 7 71:39 57
2. Želiezovce 28 16 7 5 76:35 55
3. Tvrdošovce 28 16 4 8 65:45 52
4. Imeľ 28 15 6 7 49:29 51
5. Tlmače 28 13 5 10 40:33 44
6. Chotín 28 12 4 12 53:51 40
7. Marcelová 28 11 6 11 49:54 39
8. Čaka 28 11 5 12 51:47 38
9. Kalná n/Hr. 28 9 10 9 35:32 37

10. Komjatice 28 9 9 10 42:42 36
11. Bešeňov 28 10 3 15 44:56 33
12. Nesvady 28 9 5 14 33:54 32
13. Tek. Lužany 28 8 6 14 32:52 30
14. Hont. Vrbica 28 9 2 17 33:65 29
15. Zemné 28 3 7 18 28:67 16

TERÜLETI bAjnoKSÁG
1. Szentpéter 29 22 1 6 83:45 67
2. Lakszakállas 29 17 2 10 69:51 53
3. Perbete 29 16 3 10 77:35 51
4. Šrobárová 29 15 6 8 60:41 51
5. Nemesócsa 29 14 5 10 53:43 47
6. Dulovce 29 14 3 12 59:41 45
7. Bátorkeszi 29 14 3 12 69:55 45
8. Keszegfalva 29 13 6 10 53:40 45
9. Izsa 29 14 3 12 65:55 45

10. Cs.-aranyos 29 14 2 13 54:51 44
11. Vágfüzes/Kava 29 12 6 11 42:56 42
12. Búcs 29 11 6 12 69:53 39
13. Madar 29 8 6 15 37:56 30
14. Pat 29 7 8 14 50:74 29
15. Ógyalla „B“ 29 6 4 19 27:98 22
16. Őrsújfalu 29 3 0 26 21:94 9
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